2. melléklet

Jelentkezési lap
Balatonfüredi Borhetek
1.) Kiállító neve/Cég neve: ……………………………………………………………………………
Adószáma: …………………………………………………………………………………………
2.) Állandó lakcíme, székhelye: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.) Kiállító levelezési címe, telefonszáma: …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
4.) Hányszor volt kiállító a Füredi Borhéten? Ha igen, mely években: …………………..............
………………………………………………………………………………………………………
5.) Melyik Hegyközség tagja: ………………………………………………………………………..
6.) Nyert-e már el „Az Év bortermelője Balatonfüreden” címet? (Ha igen, hányszor)
………………………………………………………………………………………………………

Jelentkezési határidő: tárgyév június 10.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Balatonfüred, 2021. ………

………………………………..
aláírás, pecsét
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3. melléklet

Nyilatkozat

Alulírott …………………………………………………………………………………...
(lakcím:…….………...……………………………………………………………………)
(mint

a

……………………………………….

gazdálkodó

szervezet

törvényes

képviselője) nyilatkozom, hogy a Balatonfüredi Borhetek Részvételi Szabályzatában
foglaltakat megismertem, azokat rám nézve kötelezőnek tartom és elfogadom.
Tudomásul veszem, hogy a részvételi szabályzat megszegése esetén a Szervező, a
kitelepülésre vonatkozó engedélyét – kártérítés nélkül – azonnali hatállyal felmondhatja.
Bűntető

jogi

felelősségem

tudatában

kijelentem,

hogy

Balatonfüred

Város

Önkormányzatával, Adóhatóságával és a PROBIO Zrt.-vel szemben nincs lejárt határidejű
tartozásom.

Balatonfüred, 2021. ………

...............................................
aláírás, pecsét
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4. melléklet

Borhétre benevezett csendes borok, habzó borok és pezsgők listája

Bor megnevezése

Évjárat

Szőlőszármazási
bizonyítvány
száma

Termőhely

Tárolási hely

1
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Balatonfüred, 2021. ………

………………………………..
aláírás, pecsét
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Rendelkezésre
álló mennyiség
(l)

5. melléklet

Kivonat Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról
és használatuk rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló35/2015. (XI.30.)
önkormányzati rendeletéből
9. A Tagore sétány és környéke rendjének különös szabályai
17. §
A rendeletben foglaltakat a Tagore sétány, a Gyógy tér, a Széchenyi park, a Vitorlás tér és a Zákonyi
sétány területére vonatkozóan az e fejezetben foglalt eltérésekkel együtt kell alkalmazni.
18. §
(1) A területre a (2) bekezdésben felsorolt eseteket kivéve, mindenféle jármű behajtása és parkírozása
tilos. Behajtási engedély csak előre bejelentett, indokolt esetben, valamint a közterületek fenntartását
végző szervezet részére adható ki. Parkolási engedély a városi rendezvényekhez kapcsolódóan, technikai
indokok alapján adható ki. A behajtási és parkolási engedélyt a polgármester adja ki.
(2) A Vitorlás téren és a Tagore sétányon lévő kereskedelmi és vendéglátóegységekhez az áruszállító
járművek az áru ki- és berakodása céljából reggel 6-11 óra között hajthatnak be és ott az áru folyamatos
ki- és berakodásának idejéig, de legfeljebb 30 percig tartózkodhatnak az alábbi feltételekkel:
a) a Tagore sétányra áruszállító járművek csak a Szabadság utcán keresztül hajthatnak be, továbbá
b) a megengedett legnagyobb sebesség 5 km/ó.
19. §
(1) A területen az Önkormányzat által szervezett, illetve támogatott alkalmi jellegű és idegenforgalmi,
kulturális szempontból indokolt rendezvények, valamint a 27. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt
tevékenységeken kívül mindenféle mozgó- és alkalmi értékesítés, valamint mutatványos, szórólap osztási
és promóciós tevékenység tilos.
(2) A területen lévő tárgyakat, utcabútorokat, növényzetet eredeti rendeltetésétől eltérő célra felhasználni
tilos.
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6. melléklet

JAVASLAT A KÖZÖS KÉPVISELŐK SZEMÉLYÉRE
Alulírott ………………………………………………………………………………….
(lakcím:…….………...……………………………………………………………………),
(mint

a

……………………………………….

gazdálkodó

szervezet

törvényes

képviselője) a Balatonfüredi Borhetek közös képviselőjének megválasztására az alábbi
javaslatot teszem:
közös képviselő 1.: ……………………………………………………………………….
közös képviselő 2.: ……………………………………………………………………….

(A részvételi szabályzat 1.8. pontja alapján a kereskedő kiállítók maguk közül 1 fő közös
képviselőt, a borászati kiállítók maguk közül 2 fő közös képviselőt választanak, akiknek
joga és kötelezettsége a közösség nevében eljárni és őket képviselni.)

Balatonfüred, 2021. ………

...............................................
aláírás, pecsét
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