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Tárgy: terület használat meghosszabbítása

Mint az Önök elott is ismeretes, a Révfiilöpi Vízi Sportegyesület, már több ciklus óta használ sport, és
szervezeti céljainak megvalósítása helyszíneként, önkormányzati területeket.
Nevezetesen, a császtai strand végében elhelyezkedo kis vízitelepet, és a Semsey major területét.

Ezen területek használatának jogait, jelen levelemmel, meghosszabbítani kérem Önöktol, a következo
feltételekkel:

1. A kis vízitelepre vonatkozóan.

- Sport, oktatási, és szabadidos, valamint eszköz tárolási célok megvalósítására, terület használati
díj fizetési kötelezettség mellett.
-A terület használati díj mértéke 100E Forint, a 2012. május hó 31.-ig tartó idoszakra.
-A fenti díjat, a terület használatának meghosszabbítás ára vonatkozó szerzodés aláírása alkalmával, az
Önkormányzat pénztárába befizetjük.

Az egyesület vállalja.
- A területen lévo kabinok vakolat javítási, festési, mázolási munkálatainak, valamint, a kerítés
javításának, költségét viseli.
- Önkormányzat strandi mento csónakjának állandó tároló helyet,
- mento eszközeinek, és felszerelési tárgyainak három egybenyíló kabint,
- saját sólyáján vízre jutási lehetoséget,
Térítésmentesen biztosít.
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A fentieken kívül, a településre látogató vitorlázni, szörfözni, kajakozni kívánó, és saját eszközzel
rendelkezo üdülo vendégek számára, sporteszközeiknek tárolására, valamint azok vízre jutásának
biztosítására, ingyenesen lehetoséget biztosít.

2. A Semsey majorra vonatkozóan.

Egyesületünk szakmai céljainak átalakulása folytán, terület használati, illetve helyszín igényei is
átalakultak. Ennek következtében, a területet, már csak hajótárolási, raktározási céllal használtuk a
tavalyi évben is.
Ennek a folyamatnak következtében, már csak a nagy értéku eszközeink falakon belüli tárolási
lehetoségét kérem Önöktol. Azt is csak a volt tehénistálló, és garázs alapterületén, amely 132.
négyzetmétert tesz ki.

A fenti helyiségeket, kérem, hogy térítési díj fizetési kötelezettség nélkül legyenek szívesek
rendelkezésünkre bocsájtani !

Egyesületünk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a major egyéb irányú hasznosítása
következtében, a helyiségek kiürítésére az önkormányzattói, vagy a területet hasznosító féltol,
felszólítást kap, úgy azt nyolc munkanapon belül megteszi!

Kérem tehát Önöket, hogy a fentiek alapján kérelmemet a soron következo bizottsági ülésen
megvitatni szíveskedjenek.
Természetesen, az ülésen történo személyes megjelenésem alkalmával minden felmerülo kérdésükre
szívesen válaszolok.

További eredményes munkát kívánva Önöknek, maradok tisztelettel:

Tóth Csaba
egyesület elnöke

Ezen dokumentum, elektronikus formátumban készült, és továbbított, ezért bélyegzo, valamint aláírás
hiányában is hiteles, érvényes!

Révfülöp, 2011. június 06.
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