2. melléklet a „Bara-tó/2021.” pályázati kiíráshoz
FELOLVASÓLAP
Pályázó neve:
Pályázó címe:
Pályázó telefonszáma:
Pályázó email címe:
Kapcsolattartó neve:
Kérjük a Pályázó által vállalthoz x jelet tenni. Sorszámonként csak egy válasz jelölhető.
Értékelési pontrendszer

Elérhető pontszám

Értékelési szempontok
I. A pályázóra és az általa biztosított személyi feltételekre, a
pályázati formára és szakmai megalapozottságra vonatkozó
általános szempontrendszer
1. Pályázó által megajánlott bérleti díj

2. Pályázó székhelye, illetve telephelye és a megpályázott
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton mért távolsága (a
legkedvezőbbet kell figyelembe venni):
3. Pályázó vagy főállású alkalmazottja halgazdálkodási
tapasztalattal rendelkezik:
4. Pályázó a pályázott halgazdálkodási vízterületre előírtakon
túl további halőrzést vállal, illetve biztosít [a) b) és c) nem
additív, mindkettő fennállása esetén a c) szerinti pont
számítandó]:

7380 Ft/év
7381 – 10.000 Ft/év
10.000 Ft/év feletti
0-2 km
3-5 km
5 km-nél távolabb
nem rendelkezik
3 évnél rövidebb gyakorlat
3 évnél hosszabb gyakorlat
a) nem biztosít
b) további társadalmi halőrrel
c) további kettő vagy több
társadalmi halőrrel

5. Pályázó a község állami és területi jegykiadást és
információszolgáltatást vállal, illetve biztosít:

nem biztosít
legalább heti 3 napon napi 4
órában biztosít
a hét minden napján legalább
4 órában biztosít

II. A pályázat szakmai vállalásainak speciális
szempontrendszere
6. Halállomány évenkénti telepítése a bérelt területen

nem vállalja
évi 2000 kg hal telepítése
évi 5000 kg hal telepítése
évi 5000 kg feletti hal telepítése
7. A bérelt terület vízminőségének rendszeres ellenőrzése
vállalja
(halőr által folyamatos szemrevételezéssel műszeresen
minimum évi 1 alkalommal dokumentálva)
8. Mozgáskorlátozott horgászhely (akadálymentesített vízi
nem vállalja
állás) kialakításának a haszonbérleti szerződés megkötésétől
számított 2 éven belüli vállalása, valamint ezek
fenntartásának vállalása a szerződés időtartama alatt. A
vállalja
1

mozgáskorlátozott horgászhellyel egyidejűleg szükséges
kialakítani annak megközelítését szolgáló utat.
9. Rendszeres hulladékkezelés (szemétgyűjtés, szállítás)
nem vállalja
vállalása a bérelt terület 10 méteres parti sávjában a
legalább negyedévente vállalja
feladat dokumentált megvalósítása:
legalább havi rendszerességgel
vállalja
10. Rendszeres kaszálás, gyomirtás vállalása a bérelt terület
nem vállalja
10 méteres parti sávjában a feladat dokumentált
vállalja
megvalósítása:
11. A gyermek és ifjúsági horgászok gyermektáborokban
nem vállalja
való felkészítése, környezettudatos nevelése, a rekreációs
célú horgászat alapjainak elsajátítása saját vagy bérelt
vállalja
ingatlanokban, a bérelt horgászterületen
12. A horgászatot népszerűsítő helyi együttműködés
nem vállalja
vállalása az önkormányzattal, köznevelési intézményekkel.
vállalja
13. Horgászversenyek szervezése és lebonyolítása
nem vállalja
évi 2 alkalommal
évi 4 alkalommal
14. Pályázó igazolt és dokumentált taglétszáma
15 fő alatti
16-20 fő közötti
20 fő feletti
15. Kedvező hal-életterek kialakításának vállalása
nem vállalja
vállalja
16. III. nyarasnál fiatalabb korosztályok résztelepítésének
nem vállalja
vállalása
vállalja
17. Nem fogható halfaj telepítésének vállalása annak
nem vállalja
természetes élőhelyén
vállalja
18. A vízterületen 2-nél több, a víztípusnak megfelelő
nem vállalja
őshonos halfaj telepítésének vállalása
vállalja
ÖSSZESEN:

Kelt: ………………………………………………………………………..

Pályázó cégszerű aláírása
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