Cibakháza Nagyközség Önkormányzata
144/2015.(XII.15.) KT határozata
Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és a CI-VIL Egyesület között kötendő
együttműködési megállapodásról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:
1.) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen határozatában
rögzíti, hogy a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata és a CI-VIL Egyesület között
kötendő együttműködési megállapodás részleteit megismerte és elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Hegyes Zoltán polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
3.) Az együttműködési megállapodás ezen határozat mellékletét képezi.
Ezen határozatáról értesül:
Hegyes Zoltán polgármester
Fekete Géza alpolgármester
Dr. Enyedi Mihály jegyző
Képviselő-testület tagjai – helyben –
CI-VIL Egyesület – Helyben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 5000 Szolnok, Kossuth L. út 2.
Nagyközségi Könyvtár
Irattár
Értesítésért felelős: Hegyes Zoltán polgármester
Határidő: azonnal
Cibakháza, 2015. december 15.

Hegyes Zoltán
Polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző

142/2015.(XII.15.) KT határozat melléklete

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről :
CI-VIL EGYESÜLET
5462 Cibakháza,
Damjanich út 1.
képviselője:

Őze József elnök

másrészről:
Cibakháza Nagyközség
Önkormányzata
5462 Cibakháza
Szabadság tér 5.
képviselője:

Hegyes Zoltán polgármester

együttesen a „felek” között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:
1.Az együttműködés tárgya:
„KAMPÁNY! Vízi sporttáborok a holtágon” című projekt megvalósításában történő kölcsönös
együttműködés.
2. Az együttműködés célja, elvárt eredménye
Együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a Cibakházán és a környező településeken élő
iskoláskorú fiatalok, valamint az aktív felnőtt korúak részére lehetőséget biztosít a pezsgő vízi
sportélet megismerésére, megtapasztalására. A sportolás mellett a Holt-Tisza csodálatos élővilágát is
megismertetik a kirándulások során. A program biztosítja majd az iskoláskorúak tudatformálását,
melynek hatására egyre többen szakadnak majd el nyári szünetben a számítógép és az internet
világától, és választják a szabadidő hasznos eltöltését, a sportolást a természetben. Ez közvetve
hozzájárul a gyerekek egészségesebb életviteléhez és a mozgás iránti szeretet erősödéséhez.
3. Az együttműködés időtartama:
Az együttműködés a felek aláírását követően hatályossá válik és határozatlan időre szól. Az
együttműködés felbontásáról a felek írásban nyilatkoznak.
4. Az együttműködő felek vállalt kötelezettségei:
Egyesület vállalja:
- A programtervek kidolgozását a nyári szünetre;
- A táborok végrehajtása során a szakmai vezető biztosítását;
- A szükséges felszerelés biztosítását (pl.: vízi eszközök, mentőmellény, stb..);
- Csoport létszámának előírását és a feltételrendszer meghatározását (pl.: úszni tudás);
- 2016 évben a díjmentes rendelkezésre állást;
- Együttműködések kialakítását a környező iskolákkal és csoportokkal.
Önkormányzat vállalja:
- GÖDÖR létesítmény díjmentes rendelkezésre bocsátását az együttműködésben érkező
partnerek részére;
- Egyesület hajóinak és tartozékainak (gumikötél, evezőlapátok, mentőmellények) tárolását a
szezonban;
- Nyitva tartás meghatározását;

-

Kapcsolattartó személyének kijelölését.

Az együttműködő felek vállalják, hogy a programok lebonyolításához szükséges infrastruktúrát
egymás részére díjtalanul biztosítják, a szakmai programokat saját kínálatukkal igény szerint
kiegészítik.
Együttműködés során az egymás részére a konzultációs lehetőséget biztosítják. A további
együttműködő partnerek bevonásáról egymást értesítik. A létrehozandó kommunikációs eszközökön –
weboldal; nyomtatott sajtó – egymás programjait díjmentesen kihirdetik, továbbá a nyilvános
megjelenések – fórum; tájékoztató – során az együttműködés tárgyát és tényét publikálják.
5.Az együttműködést szabályozó egyéb kérdések:
Az együttműködő felek megállapodnak abban, hogy a másik tulajdonát képező létesítmény vagy
eszköz használatára felmerülő igény esetén felkeresik másik fél képviselőjét/kapcsolattartóját
egyeztetés céljából.
A megállapodást mindkét fél, mint akaratával megegyezőt írja alá.

Kelt: Cibakháza, 2015. november ...
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