Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete
a víziállások létesítésének helyi szabályairól
Kihirdetett szöveg
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A.§ (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel az
Alkotmánybíróság a 17/1998. V. 13.) AB határozatában foglaltakra - a következıket rendeli
el:
1.§
(1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel Balatonboglár közigazgatási
területén a Balaton medrére, és a Balatonnal határos közterületi ingatlanokra terjed ki.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a közterületnek nem minısülı ingatlanhoz csatlakozó
bejáróval létesített víziállásra.
(3) A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletet
Balatonboglár közigazgatási területén az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
2.§
Az önkormányzat elismeri a víziállás létesítésére engedéllyel rendelkezı jogát az általa
létesített víziállás kizárólagos használatára, annak használatát nem korlátozza.
3.§
A Balatonhoz csatlakozó utca, út, köz vonalában a vízbelépést szolgáló lépcsı kivételével a
közterülethez kapcsolódó bejáróval víziállás nem létesíthetı.
4.§
(1) Az ingatlan-nyilvántartásban strand mővelési ág megjelöléssel nyilvántartott
közterületekkel határos területen a Balaton medrében víziállás a (2) bekezdésben foglalt
kivétellel csak a Krúdy köz és a Bólya köz meghosszabbított vonala közötti területen
létesíthetı.
(2) Közterület-bérleti szerzıdés alapján mőködı vízisportszer kölcsönzı általi vízisportszer
tárolására szolgáló, parti bejáró víziállás bármely strand területe melletti vízterületen
létesíthetı.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott víziállás engedélyezése elıtt a kérelmezınek a
kölcsönzıi tevékenységéhez a közterület-bérleti szerzıdést meg kell kötnie.
5.§
(1) Balatonboglár közigazgatási területén a Balaton medrében bejáró nélküli víziállás a (2)
bekezdésben foglalt kivétellel a partéltıl legalább 80 méter távolságban helyezhetı el.
(2) A 4.§ (2) bekezdésében meghatározott víziállás a partéltıl számított 80 méteres sávon
belül is létesíthetı.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott víziállások között, továbbá közterülettel határos
vízterületen parti bejáróval épített víziállások között a parttal párhuzamos irányban legalább
40 méter távolságot kell tartani.
(4) Az egyes víziállások bejáró nélkül számított alapterülete legfeljebb 100 m2 lehet.

6.§
(1) E rendelet a kihirdetését követı nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Balatonboglár Város Képviselıtestülete 11/2001. (IV.17.) sz. rendelete a
vizilétesítmények elhelyezésérıl.
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