Tisztelt Sporttársak, Sportbarátok, Pályabérlők!
A Metro R.S.C. (mint a Sporttelep tulajdonosa, miután jogszerűen felmondta 2018.július 31.-i
határidővel a Metrosport Kft-vel az üzemeltetési szerződést,) 2018. július 20.-án megkötötte
az új üzemeltetővel a Sporttelep működtetésére vonatkozó szerződést, mely 2018.
augusztus 1.-én lép hatályba. Ez a szerződéskötés hosszú hónapok megfeszített
munkájának eredménye, s ennek nyomán lehetőség nyílik a sportpályán kialakult
tarthatatlan műszaki, higiéniai, működésképtelen állapotok felszámolására.
Az új üzemeltető Zöld Kéz Consulting Kft. augusztus 1.-én azonnal neki lát a faházban lévő
öltözők teljes körű felújításának, átépítésének, amely előre láthatóan szeptember végére
fejeződik be. Ezzel párhuzamosan a sportegyesülettel közösen megkezdi a Metrosport Kft/
Főnix MSE által fölhalmozott több mint húsz millió forintot meghaladó közüzemi
tartozások/kötbérek rendezését, a gáz szolgáltatás helyreállítását. Ezzel lehetőséget
teremtve arra, hogy október elején a sátrak felállításával, elkezdődhessen a korábbi évek
gyakorlatának megfelelően a téli fedett pályás szezon. A következő évben ezt követi a
parkolók felújítása, burkolása, a parkolási rendszer átalakítása, majd a melegkonyha
felújítása és újra indítása. Mindezek több tíz millió forintos invesztíciót igényelnek az új
üzemeltető részéről.
A pályabérlés, a recepció illetve információ augusztus 1.-től átköltözik a klubház
kőépületébe, a korábbi éttermi részbe (a faház teljesen bezár a felújítás idejére), s az új
üzemeltető alkalmazottai fogják az ezzel járó feladatokat ellátni. Munkájukat biztonsági
szolgálat fogja segíteni. Az augusztus 1-i zavartalan, zökkenő mentes átállás érdekében
kérem minden kedves vendégünket, sporttársunkat, állandó bérlőnket, hogy segítsék az új
üzemeltető munkáját, vegyék fel mielőbb a kapcsolatot munkatársaikkal (06 30 492 0232, email: zoldkezconsultingkft@gmail.com).
Az üzemeltető képviselője 2018. július 30.-án (hétfőn) 16 órától vár mindenkit a klubház
éttermi részében, ahol személyesen is meg lehet beszélni a felmerülő kérdéseket, s már
lehet jelezni a téli fedett pályás szezonra az előzetes igényeket (Kérjük az állandó bérlők a
korábban a Metrosport Kft/Főnix MSE-vel kötött, az ez év szeptember végéig szóló
szabadtéri szerződéseiket hozzák magukkal).
Tisztelt Sporttársak! Kérem konstruktív segítőkészségükkel, támogassák az átállás
folyamatát. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük, reméljük mielőbb
sikerül az áldatlan állapotokat felszámolunk, s egy nyugodtabb, az elmúlt éveknél
nagyságrendekkel színvonalasabb időszak veszi kezdetét sporttelepünk életében.
Mindenkinek eredményes, kellemes sportolást kíván a
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