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hogy milyen feltételek mellet tudok Önöktől területet bérelni az előző levelemben megjelölt helyen, és mi
lesz ennek a "menetrendje".

EIőző levelem kapcsán kaptam Önöktől egy telefont, amiben a címem utrán érdeklődtek, ezt most írásban is
kiildöm:
Szabó Tibor (ev.) 1201 Budapest, Berkenye sétány 3.9156.
583081 18-1-18

várom az információt.
köszönettel:
(Ásvány)Szabó Tibor

Továbbított levél
Feladó : Ásvány Szabó <asvanyszabo @, grnail. co
Dátum: 2016.januar 29. l5:I9
Tárgy: Művészetek Völgye önkormányzati terület bérlet
Címzett: mapatik@hu. inter. net

Tisztelt Körjegyzőség, Tisztelt Takács Lászlőné!

Mint ásvány ékszer készitő kézműves érdeklődöm önöknél a kapolcsi terület berletről a Művészetek Völgye
ideje alatt.

Információim szerint a Malom-sziget fahídjától felfelé aZsanna-Manna udvar irányéha az üresen álló fiives
patakparton Önöktől lehet helyet bérelni. (Ahol polóárus, gyurmaészeres, kerámiás, sátrak, eperboros fa
utánfutó szokott állni -ebben a sorrendben- az út mellett) Ehhez az árussorhoz csatlakoznék én is.

A tavalyi évben felvettem a kapcsolatot a Művészetek Völgye szervezőivel, ákiktől először ígéretet, majd
amikor konkretizálni kellett volna a dolgot, teljes elutasítást kaptam erre a területre. Az ott árusítóktól
hallottam, hogy ennek az (is) lehet az oka, hogy aztnsm tőliik, hanem az önkormányzattől, a jegyzőn
keresztíil lehet bérelni.

Az idei évben (is) igyekszern időben elkezdeni ennek a kitelepülésnek a szewezését, hogy ne kerüljek olyan
helyzetbe mint tavaly

Kérdésem:
-Kivel, milyen elérhetőségeken lehet ennek az örtkormányzati területnek a bérlete kapcsrán kapcsolatot
felvenni? Számunkra az&.volna fontos ez ahely, mert a közelben van olyan kézműves ismerős az egyk
udvarban, akik segítségével a 10 napi arusítás-üzemeltetés megoldható, pl kisegítés mosdóba merretelkor,
evéskor, nyitáskor, zéráskor a ponyvánásban, stb.
-Van-e esetleg más terület is a településen, ahol az önkormrányzattőllehetne helyet bérelni?

Kérésre természetesen a megielenésünkről, sátrunkról, termékeinkről kepet is kíildök.
Egy 3xZm-es fehér ponyvás sátorral tervezünk menni.
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