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Dél-Tisza-völgy vízi turizmusának fejlesztésére együttműködési 

megállapodás 

 

 

amely létrejött 

• Csongrád     képviseli: Bedő Tamás polgármester 

• Algyő      képviseli: Molnár Áron polgármester 

• DÉMÁSZ Szeged Vízisport Egyesület  képviseli: Petrovics Kálmán elnök 

• FOKA ÖKO-Kikötő Szeged    képviseli: Csányi Sándor tulajdonos 

• Algyői Tisza Szabadidő, Sport,    

Környezetvédő és Rekreációs Egyesület képviseli: Dr. Füzesy István elnök 

• Magyarkanizsa     képviseli: Fejsztámer Róbert polgármester 

• Martonos      képviseli: Horváth Gergely polgármester 

• Óbecse     képviseli: Dragan Tosic polgármester 

 

továbbiakban Felek között. 

 

Preambulum: 

 

A Tisza hazánk második legnagyobb folyója a Kárpát-medence keleti felét magában foglaló 

Tisza-völgyben helyezkedik el, hazai záró szakasza a Dél-Tisza-völgy Tiszajenőtől a határig 

terjed. A magyarországi folyószakasz és a Dél-Alföld természetes földrajzi egységet képez a 

magyar-szerb határ túloldalán fekvő Vajdaság folyószakaszával, területével. Az Alföld 

ökológiai rendszerében a Tisza és a Maros folyók és hullámterei központi szerepet töltenek be.  

Az elmúlt években több beruházás, program valósult meg, amelyek célja, hogy a Dél-alföldi 

térségben fellendüljön a „vízi élet” és a vízi turizmus, a különböző szolgáltatások, programok 

segítségével egyre több helyi lakos és idelátogató turista megismerhesse és élvezhesse a 

mellettünk „élő” folyók természeti értékeit. Ez által tovább nőhet a térség látogatottsága, ill. a 

folyók és környezetük népszerűsége. Ezen folyamatban jelentős szerep hárul a határmenti, 

határon átnyúló gazdasági, turisztikai, társadalmi együttműködésekre. 

A fejlesztési célok megvalósulása érdekében szükségesek országos és területi szinten 

meghirdetett programok, együttműködések, nemzetközi összefogás. 
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Az együttműködés célja: 

 

A Felek célja az Európai Unió elvárásaival összehangban együttműködés megteremtése, a 

közös gondolkodás, az érintett területek egyensúlyba hozása, főként a turizmus, 

környezetvédelem, hagyományőrzés témakörökben. Ezen irányokba intézkedések 

kezdeményezése, és ezek megvalósítása nemzetközi szintű összefogás révén. Az 

együttműködés keretet biztosít a térség önkormányzatai, civil szervezetei napi szintű szakmai 

együttműködéséhez. 

A megállapodásban meghatározott célok illeszkednek, és kölcsönös támogatási lehetőséget 

jelentenek a Magyarországon a megyei önkormányzatok által létrehozott Területi 

Önkormányzatok Határon Túli Regionális Összefogása a Tisza Vízgyűjtő területén című 

együttműködési megállapodásban, valamint a Magyar Kajak-kenu Szövetség által 

meghirdetett, Bejárható Magyarország Programban meghatározott célokkal és intézkedésekkel. 

További cél a Duna Stratégiához kapcsolódás lehetőségének megteremtése, kapcsolatfelvétel a 

megállapodás tárgyához kapcsolódó egyéb szakmai és társadalmi szervezetekkel, valamint a 

határon átnyúló pályázatok, folyamatok, megvalósításának előkészítése, támogatása, ennek 

érdekében hazai és nemzetközi összefogás megvalósítása. Az együttműködésben résztvevő 

szervezetek közti szinergiák erősítése. 

 

Az együttműködés iránya: 

 

• A térség gazdasági, turisztikai felzárkóztatásának előmozdítása érdekében vonzó üzleti 

környezet és jó példák meghatározása, kivitelezése. 

• A gazdasági, társadalmi kapcsolatok erősítése érdekében belföldi és határon átnyúló 

együttműködések támogatása, ebben partneri szinten számba vehető szervezetek 

irányába kapcsolatépítés. 

• Környezeti terhek csökkentése érdekében ökológiai, természetvédelmi oktatás, 

programok, intézkedések tervezése, kivitelezése. 

• Széleskörű gyakorlati és koncepcionális szakmai együttműködés megvalósítása, ezek 

érdekében együttműködések kezdeményezése. 

• Vízi, falusi, horgász-, gasztro- és aktív turizmus fejlesztése, ennek érdekében egyedi és 

összehangolt kínálat kialakítása. 

• A térség témában illetékes hatóságai, üzleti-, és civil szervezetei közötti kapcsolat 

elmélyítése, a Tisza menti települések összefogásának erősítése. 

• Turisztikai célú hajózás, valamint parti infrastruktúra kiépítése, kialakítása, fejlesztése, 

üzemeltetése. 
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• Szálláshelyek, vendéglátó egységek együttműködésének támogatása. 

• Természeti örökség védelme, ökoturisztikai fejlesztések. 

• Tematikus utak kiépítése. 

 

Az együttműködés időbeli hatálya: 

 

A Felek az együttműködést határozatlan időre kötik. Az bármely fél részéről írásbeli 

előterjesztés alapján bármikor egyoldalúan megszüntethető, az esetleges anyagi vagy egyéb 

kötelezettségek teljesítését követően. 

 

Csatlakozás az együttműködéshez: 

 

Az együttműködéshez jogi, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, intézmények 

csatlakozhatnak, akik írásban kérik felvételüket, és elfogadják az együttműködés céljait, elveit, 

illetve később hozott határozatait. 

A tagfelvételhez a tagság 2/3-os többségi szavazata szükséges. 

 

Működési szabályok: 

 

Az együttműködés során a tagok egyenlő jogokkal és kötelezettséggel bírnak. Minden tag egy 

szavazattal rendelkezik. A döntéseket, határozatokat nyílt, a jelen lévők egyszerű többségi 

szavazatával hozzák meg. A határozatképességhez a tagság 50 % os részvétele szükséges.  

Az egyes tagok képviseletükkel írásban megbízhatják más teljes jogú tagtársukat. Témakörök 

ismeretében véleményüket, szavazatukat előzetesen írásban leadhatják, Ekkor jelenlétük nem 

kötelező, a határozatképességbe beleszámítanak, illetve szavazatuk érvényes. 

 

A Felek képviselete: 

 

További döntésig a felek képviseletét Algyő Nagyközség, a koordinátori feladatokat Dr. Füzesy 

István ALTE elnök látja el. 
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Egyebek: 

 

A Felek szükség szerint, de évente legalább egyszer egyeztetnek. Az együttműködő Felek 

bármely tagja kérheti a tagság összehívását, indítványozhatja témakör megtárgyalását.  

A Felek az együttműködési megállapodás alapján meghatározzák a rövid, közép és hosszútávú 

terveket, kidolgozzák, és meghatározzák a célszerű intézkedési, tevékenységi vonalat. 

Szükséges szinten kidolgozzák a szervezeti és működési szabályzatot. 

Az együttműködési megállapodás anyagi kötelezettséget nem keletkeztet. Anyagi 

kötelezettséget követelő tervek esetén külön megállapodásban rögzítik az anyagi és egyéb 

irányú felelősségvállalás nagyságát, formáját. 

 

Algyő, 2017. április 21. 

 

 

……………………………………………  …………………………………… 

  Bedő Tamás     Molnár Áron 

 

 

……………………………………………  ……………………………………. 

  Petrovics Kálmán    Csányi Sándor 

 

 

……………………………………………  ……………………………………. 

  Dr. Füzesy István    Fejsztámer Róbert 

 

 

……………………………………………  …………………………………….. 

  Horváth Gergely    Dragan Tosic 


