1. sz. nyomtatvány
KÉRELEM
Horgászállás létesítéséhez, át- ill. újjáépítéséhez,
valamint fennmaradásához
Alulírott
Név: ______________________________, Lakcím:_________________________________
a Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület tagja, valamint éves területi jeggyel rendelkező, mint
kérelmező, kérem a BSHE Vezetőségét, hogy részemre horgászállás létesítését, át- ill.
újjáépítését, valamint fennmaradását 1 engedélyezze.
Tudomásul veszem, hogy az engedély a hatósági engedélyt nem pótolja, jogszabályi előírás
esetén az építményt köteles vagyok elbontani.
A horgászállást csak a 2. oldalon leírt feltételek keretei között létesíthetek. Ha az előírt
feltételeket megsértem, ellenem etikai eljárás indítható, mely a területi jegy visszavonását
eredményezi. Vállalom, hogy a horgászállást mindenkor olyan állapotban tartom, hogy arról
távollétemben bárki is biztonságosan horgászhasson.
Tudomásul veszem, hogy a nem megfelelő állapotú stéget a Vezetőség felhívására a megadott
időpontig kijavítom. Ennek elmulasztása esetén tudomásul veszem, hogy a Vezetőség a stég
elbontását elrendelheti.
Mivel horgászállást csak egyesületi tag illetve éves területi jeggyel rendelkező létesíthet és
birtokolhat, tudomásul veszem, hogy az egyesületi tagságom megszűnése illetve területi jegy
váltásának elmulasztása esetén, vagy bármely más okból történő értékesítés csak olyan
egyesületi tag részére lehetséges elsődlegesen, aki még nem rendelkezik horgászállással. Az
eladás előtt 5 munkanappal az egyesület Vezetőségét tájékoztatni kell.
Amennyiben, mint tulajdonos az elbontási határozatot 2 hónapon belül nem hajtom végre,
abban az esetben a stéget a BSHE elbontathatja, akkor a horgászállással a BSHE Vezetősége
szabadon rendelkezik.
Bácsbokod, 20____év ________________ hó ________-n.
__________________________
kérelmező
/olvasható aláírása/
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A megfelelő rész aláhúzandó!
1

Horgászállás létesítésének, át-. ill. újjáépítésének szabályai
a BSHE vízterületén
1) Az új horgászállás építésének ill. régi horgászállás át- ill. újjáépítésének megkezdése
előtt az egyesület Vezetőségéhez engedélyezési kérelmet kell benyújtani.
2) Horgászállás csak a víz felett cölöpökön, part mellett létesíthető, a helyi adottságokat
figyelembevéve. A horgászállásra olyan bejárási lehetőséget kell biztosítani, hogy arra
a partról gyalogosan rá lehessen menni. A bejárási lehetőségnek olyannak kell lennie,
hogy az biztosítsa a biztonságos megközelítést, hogy a tulajdonos távollétében bárki
használhassa.
3) A horgászállás alapterülete ne legyen 30 m2-nél nagyobb alapterületű. Horgászállás
alapterületébe a bejáró nem beleértendő, bejárónak nem tekintendő a horgászállás
mellé épített terület. A horgászállásokra fel kell tüntetni a horgászállás számát, hogy
az a partról olvasható legyen.
4) Új horgászállást csak úgy lehet létesíteni, hogy az a már meglévő szomszédos
horgászállást 10 méternél jobban ne közelítse meg.
5) Horgászállás építéséhez PVC-fóliát használni tilos!
6) A parton magántulajdonú WC csak üríthető tartállyal létesíthető.
A horgászállás vázlatos elhelyezési rajza méretekkel:
szabad vízterület

szilárd part
Vízzel szemben állva!
Jobb oldali horgászállás száma: ____________
Bal oldali horgászállás száma: ____________

Távolsága: _____ m
Távolsága: _____ m

Záradék: Ezen kérelem 2 példányban készült.
A BSHE Vezetősége a kérelmet támogatja, majd helyszíni szemlével a kérelemben
foglaltak teljesítését ill. betartását ellenőrzi.
A BSHE Vezetősége nevében:
Aladics László
elnök
2

