EGYUTTMUKODESIMEGALLAPODAS
egyrészrő|
amely|étrejött
Tápiószecső Nagyközségönkormányzata(2251 Tápiószecső,Deák Ferencu. 1B';
_ a továbbiakban
mintonkormányzat.,
InczeSándorpo|gármester)
képvise|i:
valamita
Tápiószecső Football C|ub és Szabadidő Egyesü|et( 2251 Tápiiszecső, Sági út
mintEgyesü|et
képvise|i:
HuszaGyörgy elnök)- a továbbiakban
Sportpá|ya;
között a mai naponaz a|ábbife|téte|ekke|:

Az egyÜttműködéscé!.!a:
1'

az 1990.éviLXV. törvényB.$-ának(1)
A fe|ekrögzítik,hogyaz Önkormányzat
körében
fog|a|taknak
megfelelőena helyi közszo|gá|tatások
bekezdésében
a sport- ígya diák-és
tulajdonít
szereplőfe|adataiközÜ| kiemeltjelentcíséget
- támogatásának,
annakfinanszírozását
valamintaz élspor1
szabadidosportok,
- a jövőben is a he|yi
_
a
|akossági
ígényeknek
megfe|elően
és menedzse|ését
va|ószorosegyüttm
űködésrekívánjaa|apozni.
sporté|
et résztvevőive|
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résztvá|la|a
óta je|entékeny
A fe|ekrögzítik,hogyaz Egyesü|etmega|aku|ása
|abdarúgás
kedve|t
rendkívül
így
kÜlönösen
|akosság
körében
he|yisporté|et,
a
körében,e tevékenységét
neve|ése
népszerűsítése,
szeryezése,
utánpót|ásának
* a Szervezetivá|tozásokat
követően _
ésközhasznústátuszánakmegszerzését
megvalósításához
a jövőben tovább kívánjafej|eszteni,me|y célkitűzései
|ata.
haszná
bbi
tová
a
szÜ
kséges
spo
rt|étesítmények
né|kÜ|özhetet|en
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működnid he|yisporté|et
abban,hogyegyÜttkívánnak
A fe|ekmegá|lapodnak
és
további népszerűsítésére
így kü|önösen a Iabdarúgósport
fe||endítésére'
vonatkozoan.
fejlesztésére

Az együttrnűködéstárgya:
4,

Az onkormányzat 2013, december 31.ig tartó határozottidőtartamraaz
Tápiószecső,
adjaaz ingat|an.nyi|vántartásban
Egyesületingyeneshasználatába
3 ha 8997 m' terÜ|etű,
26011167he|yrajziszámon nyi|vántartott
be|terÜ|et
2251
természeÍben
beje|o|t,
a me||ékelt
térképvázlaton
sportpá|yamegnevezésű,
Tápiószecső,Sági útalatttalálhatóingatlant.

5.

_ a továbbiakban,
mint
Az Egyesü|etjogosulta 4' pontbanmegje|ö|tingat|ant
_
fog|alt
A|apszabá|yába
EgyesÜ|et
ingat|an birtokbavenni,va|amintazt az
á|talaz e
az A|apszabá|y
va|amint
és sportcélokra,
oktatási,ku|turális
neve|ési,
|ehetővé
tett
működéséhez
EgyesÜ|et
és
az
megva|ósításához
cé|ok
haszná|ni,
annakhasznaitszedni.
fo|ytatására
tevékenységek
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A felekjogai és köte|ezettségei:
6,

Az EgyesÜ|etkote|esaz ingat|ant
rende|tetésszerűen
haszná|ni,annakál|agát
megóvni,ideértve
az ingat|an
tartozékait
ésfe|szereléseit
is.

1,

Az Egyesü|et
köteles|egkésőbb
mindenévjúlius30. napjáigírásban
beszámo|ni
az onkormányzatrészére
az ingatlanon
fo|ytatott
tevékenységérő|.

B.

A felek megállapodnak
abban,hogya Spot1pá|ya
közüzemi díjainak
fizetésérol,
pá|ya
annakmértékérő|
ésmódjári|,ésa
karbantartásáró|
egy kÜlönTámogatási
Megá||apodás
kereteín
be|ülrendeIkeznek.
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A fe|ek rögzítik,hogy az ingat|ankarbantartásához,
fe|újításához
sZÜkséges
jogosu|ta
beruházásokanyagifedezetének
támogatásaérdekében
az Egyesü|et
beszerzéshezszükségesjogi e|járásokban(pá|yázatok,közbeszerzés)saját
költségén
önkormányzattaI
va|i egyeztetés
utánrésztvenni.

10.

A fe|ekrögzítik,hogy az Egyesü|et_ az onkormányzate|ózeteshozzájáru|ása
jogátsem ingyenesen,
né|kÜl
az ingat|anhaszná|ati
sem e||enérték
fejébennem
jogosu|tharmadikszemé|yre
(a
átruházni. Az önkormányzata létesítményt
futba||pályakivételéve|)
a rendezvényeklebonyolításához
az EgyesÜ|et
vezetőjévelegyeztetettidőpontbanigénybeveszi (pé|dáu|:
FaIunap,BÚcsú,
Majá|is,
stb').

11'

A fe|ek megá||apodnakabban, hogy a jelen határozottidőre |étrejött
megál|apodástbármelyik fé| a másik fé|hez intézettírásbeIifelmondi
nyilatkozatta|,
6 hónapos felmondásiidőve|(rendesfelmondás),a másik fé|
feImondás)
sÚ|yos szerződésszegéseeseténazonnaIihatá|lyal(rendkívÜ|i
felmondhatja.

12,

jogosulta je|enmegá||apodást
fe|mondani,
azonna|ihatállya|
Az Önkormányzat
a mennyib
en az Egyesü|et:
. az ingatlanhaszná|atijogát
részére
engedé|y
nélkü|
harmadikszemély
átruházza,
. az ingat|ant
körÓn kívÜ|
tevékenységi
meghatározott
a je|enszezcjdésben
né|kÜ|,
haszná|jaaz Önkormányzatelőzetesengedé|ye
. beszámo|ásiköte|ezettségének
nemtesze|eget,
. egyébsúlyosszerződés
szegéstkövet e|'

13.

követő 15
eseténaz EgyesÜleta megszűnést
A je|enszeaődés megszűnése
rendeltetésszerű
napon belÜl köte|es az ingat|ant
az onkormányzatrészére
visszaad
ni.
á|lapotban
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EgyébrendeIkezések:
14,

A je|en megá||apodásban
nem szabályozottkérdésekben
a Po|gári
Törvénykönyv és a vonatkozó egyébjogszabályokrendeIkezéseit
ke||
alkalmazni.

A fe|ek a jelen.-megál|apodást,
mint akaratukkaImindenbenegyezőt, közös
ér1elmezést
követőena mai naponaláírásukka|
láttá[e|'
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TápíószecsőNagyközség
onkormányzata
Képvíseletében

rÁplószncso

FOOTBALT CIUB

HuszaGyörgy /..
elnök
TápiószecsőFootba||
Clubés
SzabadidőEgyesÜ|et

