Együttműködési megállapodás

Amelyet megkötött egyrészről az Algyői Tisza Szabadidő Sport Környezetvédő és Rekreációs
Egyesület (6750 Algyő, Bartók Béla u.7. Szegedi Törvényszék 12.Pk.60.035/2014) képviseli Dr.
Füzesy István egyesületi elnök,
másrészről az Algyői Vízisport Egyesület (6750 Algyő, Búvár u. 5. Szegedi Törvényszék
12.Pk.60.097/1955) képviseli Beke Tamás egyesületi elnök
továbbiakban Felek
között a mai napon, az alábbiak szerint:
1./ A megállapodó Felek kijelentik, hogy alapvető céljuk az Algyő nagyközség szempontjából
meghatározó jelentőséggel bíró Tisza folyóval kapcsolatos sokszínű tevékenység végzése, amely az
egyesületek alapszabályaiban egyesületi célokként jelölve kiterjed többek között:
 a Tisza folyóhoz kapcsolódó sport- és szabadidős tevékenység, egészséges életmód
kialakítására,
 a természet és közvetlenül a folyó élő környezetének megismerésére, védelmére,
 közösségfejlesztésre, szórakoztatásra,
 a vízi sportok tömegsporttá válásának elősegítésére,
 a vízi sportot kedvelők érdekeinek képviseletére, támogatására,
 a vízi sportok működéséhez, gyakorlásához szükséges eszközök biztonságos tárolására.
2./ A megállapodó egyesületek kijelentik, hogy a jövőre nézve, időkorlátokra tekintet nélkül
együttműködnek egymással a deklarált céljaik megvalósításában. Ezen tevékenység során kiemelt
tekintettel lesznek Algyő Nagyközség Önkormányzatának települési érdekeire, az egyesületekre
bízott vagyoni eszközök felelős kezelésére, a Tiszai- és települési turizmus fejlesztéssel kapcsolatos
teendők végzésére, különösen pedig a pályázati lehetőségek kihasználására.
3./ A Felek megállapodnak abban, hogy az általuk jelenleg, vagy későbbiekben üzemeltetett,
kedvtelésű célú hajók kikötésére szolgáló úszóműveken kikötési lehetőséget biztosítanak a másik
egyesület tagjai részére, a tagságot előnyben részesítik más jelentkezővel szemben, akik személyes
munkájukkal segítik a fenntartást, üzemeltetést.
4./ Szükségesnek tartják megállapodó felek, hogy munkájuk során az aktuálissá váló feladatok
felelős, pontos ellátásához egymással egyesületi elnökeik által személyes napi kapcsolatot tartsanak
fenn, és folyamatosan tájékozódjanak az Önkormányzat egyesületeket érintő terveiről, döntéseiről.
5./ A megállapodás időbeli hatálya: jelen megállapodás a Felek aláírásától számítva lép hatályba, és
határozatlan ideig érvényes.
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6./A megállapodás megszűnésének módja közös megegyezéssel, illetve a Felek bármelyikének
egyoldalú felmondásával, történik.
7./ Vitás kérdések esetén a Szerződő Felek törekednek a felmerült problémák békés, tárgyalásos
úton történő rendezésére.
8./ Jelen megállapodás 3 példányban készült, amelyből kettő példány a két aláíróé, egyet pedig
megküldenek Algyő Nagyközség Önkormányzatának tájékoztatás céljából.
Jelen megállapodást a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyva
írták alá.
Algyő, 2015. április13.

Dr. Füzesy István
Algyői Tisza Szabadidő Sport Környezetvédő és
Rekreációs Egyesület
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Algyői Vízisport Egyesület

