
EGYUTTM U KODESI MEGALLAPODAS

amely |étrejött egyrészrő|

Tápiószecső Nagyközség önkormányzata (2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 1B';
képvise|i: Incze Sándor po|gármester) _ a továbbiakban mint onkormányzat.,

valamit a

Tápiószecső Football C|ub és Szabadidő Egyesü|et ( 2251 Tápiiszecső, Sági út
Sportpá|ya; képvise|i: Husza György elnök)- a továbbiakban mint Egyesü|et -

között a mai napon az a|ábbi fe|téte|ekke|:

Az egyÜttműködés cé!.!a:

1' A fe|ek rögzítik, hogy az Önkormányzat az 1990. évi LXV. törvény B.$-ának (1)
bekezdésében fog|a|taknak megfelelően a helyi közszo|gá|tatások körében
szereplő fe|adatai közÜ| kiemelt jelentcíséget tulajdonít a sport - így a diák-és
szabadidosportok, valamint az élspor1 - támogatásának, annak finanszírozását
és menedzse|ését _ a |akossági ígényeknek megfe|elően - a jövőben is a he|yi
sporté| et résztvevőive| va|ó szoros együttm ű ködésre kívá nja a|apozni.

2, A fe|ek rögzítik, hogy az Egyesü|et mega|aku|ása óta je|entékeny részt vá|la| a
he|yi sporté|et, így kÜlönösen a |akosság körében rendkívül kedve|t |abdarúgás
népszerűsítése, szeryezése, utánpót|ásának neve|ése körében, e tevékenységét
* a Szervezeti vá|tozásokat és közhasznú státuszának megszerzését követően _
a jövőben tovább kívánja fej|eszteni, me|y célkitűzései megvalósításához
né|kÜ|özhetet|en a szÜ kséges spo rt|étesítmények tová bbi haszná |ata.

3, A fe|ek megá|lapodnak abban, hogy egyÜtt kívánnak működni d he|yi sporté|et
fe||endítésére' így kü|önösen a Iabdarúgósport további népszerűsítésére és
fej lesztésére vonatko zoan.

Az együttrnűködés tárgya:

4, Az onkormányzat 2013, december 31.ig tartó határozott időtartamra az
Egyesület ingyenes használatába adja az ingat|an.nyi|vántartásban Tápiószecső,
be|terÜ|et 26011167 he|yrajzi számon nyi|vántartott 3 ha 8997 m' terÜ|etű,
sportpá|ya megnevezésű, a me||ékelt térképvázlaton beje|o|t, természeÍben 2251
Tápiószecső, Sági út alatt található ingatlant.

5. Az Egyesü|et jogosult a 4' pontban megje|ö|t ingat|ant _ a továbbiakban, mint
ingat|an _ birtokba venni, va|amint azt az EgyesÜ|et A|apszabá|yába fog|alt
neve|ési, oktatási, ku|turális és sport célokra, va|amint az A|apszabá|y á|tal az e
cé|ok megva|ósításához és az EgyesÜ|et működéséhez |ehetővé tett
tevékenységek fo|ytatására haszná|ni, annak hasznait szedni.
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A felek jogai és köte|ezettségei:

6, Az EgyesÜ|et kote|es az ingat|ant rende|tetésszerűen haszná|ni, annak ál|agát
megóvni, ideértve az ingat|an tartozékait és fe|szereléseit is.

1, Az Egyesü|et köteles |egkésőbb minden év július 30. napjáig írásban beszámo|ni
az onkormányzat részére az ingatlanon fo|ytatott tevékenységérő|.

B. A felek megállapodnak abban, hogy a Spot1pá|ya közüzemi díjainak fizetésérol,
annak mértékérő| és módjári|, és a pá|ya karbantartásáró| egy kÜlön Támogatási
Megá||apodás kereteín be|ül rendeIkeznek.

9' A fe|ek rögzítik, hogy az ingat|an karbantartásához, fe|újításához sZÜkséges
beruházások anyagi fedezetének támogatása érdekében az Egyesü|et jogosu|t a
beszerzéshez szükséges jogi e|járásokban (pá|yázatok, közbeszerzés) saját
költségén önkormányzattaI va|i egyeztetés után részt venni.

10. A fe|ek rögzítik, hogy az Egyesü|et _ az onkormányzat e|ózetes hozzájáru|ása
né|kÜl az ingat|an haszná|ati jogát sem ingyenesen, sem e||enérték fejében nem
jogosu|t harmadik szemé|yre átruházni. Az önkormányzat a létesítményt (a
futba||pálya kivételéve|) a rendezvények lebonyolításához az EgyesÜ|et
vezetőjével egyeztetett időpontban igénybe veszi (pé|dáu|: FaIunap, BÚcsú,
Majá|is, stb').

1 1' A fe|ek megá||apodnak abban, hogy a jelen határozott időre |étrejött
megál|apodást bármelyik fé| a másik fé|hez intézett írásbeIi felmondi
nyilatkozatta|, 6 hónapos felmondási időve| (rendes felmondás), a másik fé|
sÚ|yos szerződés szegése esetén azonnaIi hatá|lyal (rendkívÜ|i feImondás)
felmondhatja.

12, Az Önkormányzat jogosult a je|en megá||apodást azonna|i hatállya| fe|mondani,
a mennyib en az Egyesü|et:

. az ingatlan haszná|atijogát harmadik személy részére engedé|y nélkü|
átruházza,

. az ingat|ant a je|en szezcjdésben meghatározott tevékenységi körÓn kívÜ|
haszná|ja az Önkorm ányzat előzetes engedé|ye né|kÜ|,

. beszámo|ási köte|ezettségének nem tesz e|eget,

. egyéb súlyos szerződés szegést követ e|'

13. A je|en szeaődés megszűnése esetén az EgyesÜlet a megszűnést követő 15
napon belÜl köte|es az ingat|ant az onkormányzat részére rendeltetésszerű
á|lapotban visszaad ni.
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Egyéb rendeIkezések:

14, A je|en megá||apodásban nem
Törvénykönyv és a vonatkozó
alkalmazni.

szabályozott kérdésekben a Po|gári
egyéb jogszabályok rendeIkezéseit ke||

A fe|ek a jelen.- megál|apodást, mint akaratukkaI mindenben egyezőt, közösér1elmezést követően a mai napon aláírásukka| láttá[ e|'

no 1/.. nap
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Tápiószecső Footba|| Club és
Szabadidő EgyesÜ|et
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Tápíószecső Nagyközség
onkormányzata
Képvíseletében


