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Egyrészről

HelyiipariésVárosgazdaságiDolgozókSzakszervezefu2a00
Postacím: 1141 Budapest Cinkotai űt 97 l A
Székhely: 1141 Buda'pest Cinkotai űt 97 l A
Telefon, fax, e-m ail : +3 6 -l I 222-8 959, +3 6 -1 / 27 3 -l 52 4
Bírósági bejegyzési számz 11162
Adószám : |817 27 08.2.42
Aláírásra jogosult képviselője: Király András
Allandó kapcsolattartó: Farkas Zsuzsanna
Szeged, Szilágyi u 2.
06 70t 466 33 54
06 62/497 172

Egyrészről

MozgáskorlátozattakCsongrád megyei Egy-esíilete
Postacím: 6721Szeged' Petőfi Sándor sugárrrÍLt 75.
Székhely: 6721 Szeged' Petőfi Sándor sugárút 75.
Telefon, fax, e-mailz 06 62 444-074
Bírósági bejegyzési számz Pk. 60221/1989
Adószám: 197 46896-1-06
Aláírásra jogosult képviselője: Tóth Margit
Allandó kapcsolattartó: Hódi Gábor
6725 Szeged' Petőfi S. sgt. 75.
70/380-0572

Partner, az alulírott napon az a|ábbt feltételek mellett:

között,

mint Együttműködő

1. Az

együttműkiidés célja:

cé|ja a felek közötti hosszú távú együttműködés
kialakításaannak érdekében, hogy azEgytittműködési Megállapodást a|áírő szervezetekben
a tevop 2'5.3, A I3l1 támogatható tevékenységei és célkitűzéseimegvalósuljanak,
különös tekintettel a megváltozott munkaképességűekre'
I,2'Aprojekt lehetővé teszi aháIőzatszerű együttműködés megvalósuIását a szociális, a civil, a
munkavállalói és a munkáltatói partnerek között, ezá|ta| minden partner aktívan tudja
segíteni illetve tudását alkalmazni
I'3,A szerződő felek (HVDSZ 2000 és a MCSME) jelenlegi kapcsolódási pontja a Szegedi
Szefo Zrt. A társaság megváltozott munkaképességű és mozgáskor|átozott munkavállalói
részben tagjai a nevezett szakszervezetnek és egyesületnek is. A megállapodás egyik fő
cé|ja, a Szegedi SZEFO Zrt, megváltozott munk.aképességű munkavállalói, egyestileti és
szakszerveZeti tagJainak magas szintű érdekképviselete,valamint az aktiv jelenlét, a két
szervezet látókörében lévő problémák megoldásában.
1.4.Jelen szerződésben megfogaLmazott célok megvalósítása érdekében a Felek e|határozzák,
együttműködnek egymással. Az együttműködés koordinálását a HVDSZ
hogy kölcsönösen
2000 részérőlFarkas Zsuzsanna. illetve az MCSME részétő| Tóth Margit látja el.

I,I.Az Egvüttműködési MegállapodáJ

2.

Az együttműködés során

a

HVDSZ 2000 vállalja:

- A HVDSZ 2000 Dél.alfoldi képviselője vállalja, hogy

a

Mozgáskor|átozottak Csongrád Megyei Egyesületének tagjaira kiemelt

.
-

-

.

gyelmet fordít, HVDSZ tagságtól friggetlenül.
Amennyiben a mrrnkahely székhelyénés/vagy telephelyén tesz látogatást a
régtővezető, felméri az egyesületi tagok aktuális problémáit és egyeztet
annak megoldásárő| az illetékesekkel.
A Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezetének képviselője
vá||a|ja, hogy amennyiben az egyesületi tagok érdekében, a Szegedi SZEFO
Zrt.vezeÍőségével,illetve egyéb vezető beosztású munkavállalóval egyeztet,
arról tájékoztatja az egyesületet is'
A HVDSZ 2000 vállalja' értesítia MCSME koordinátorél't. a HVDSZ
országos és Dél-alföldi régiójában tervezett megmozdulásokról, szociális
párbeszédről, rendezvényekről, képzésekről' oktatásról és egyéb
megmozdulásokról.
A HVDSZ szakszervezetváIIaIja, hogy a MEoSZ képviselőjét folyamatosan
tájékoztatja a megvá|tozott munkaképességumunkavállalók,
mozgáskor|átozottakat érintő törvények és szabályok változásokról,
valamint az esetleges tagság (legalább 1 fó) állandó meghívottja a Dél-alföldi
régió SZB titkári ér1ekezleteknek
A szakszervezet váIla|ja, hogy amennyiben az egyesületi tagok
szakszeruezeti tagokká is szeretnének válni, úgy őket külön területi
a|apszewezetben csoportosítja, amennyiben a |étszám e|éri az 5 főt. A
szakszerve zeti taggá v á|ás 200,.Ft/hó, melyet felévente egy összegben kell a
HDVSZ képviselőj ének megfi zetni.
A díj e szolgáltatásokra terjed ki: mobiltelefon hálózatának hasznáLata,
nyelviskola (50%), Mórahalom Erzsébet Gyógyfiird ő (5 0%), szépségszalon
(I0%), gyorsétterem (10%)' EDC kedvezményes územanyagkártya (8ftn)
üdülés lehetőségei t fe|aj ánlja.
fi

3. Az együttműkiidésben résztvevő MCSME

-

vállalja:
Az MCSME képviselője vá||a|ja, hogy a HVDSZ 2000 tagjaira kiemelt
figyelmet fordít egyesületi tagságtól fuggetlenül.
képviselője vá||alja, hogy az egyesületi rendezvényekről,
döntésekről, amelyek érintik a Szegedi Szefo Zrt, alkalmazottait is,
tájékoztatja a HVDSZ 2000 képviselőjét'
Az MCSME képviselóje váIIaIja, hogy a HVDSZ 2000 programjairól
tájékoztatj a az e gyesület tagságát.
Az MCSME képviselője váLla|ja, hogy a HVDSZ 2000 tag]ává válásárrak
folyamatár őI tájékoztatja az egyestilet tagságát, valamint tájékoztatja őket az
ezze| járő kedvezményekről és előnyökről'
Az MCSME képviselóje váI|a|ja, hogy a tájékoztatő anyagokat a szegedi
székhely, valamint a csongrádi és hődmezővásárhelyi telephelyek
faliúj sági ára kifiiggeszti.

- Az MCSME
.

Együttes vállalások
Szociális párbeszédről, Rehabilitációs Párbeszéd Bizottság információiról, rendezvényekről,
oktatásról, előadásokról, képzésekről és annak tematikájáról illetve időpontjáról a HVDSZ
2000 és az MCSME e-mailben vagy telefonontájékoztatják egymást.
Amennyiben a szerzodő felek úgy döntenek, hogy bármilyen közös megmozdulást szerveznek'
azt ugy további megállapodásban rögzítik.

Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések
Felek az együttműködéssel kapcsolatos lényeges információkat egymás rendelkezésére
bocsátják. A kapcsolattartás és az egyuttműködéssel kapcsolatos feladatok e||átásáta az a|ábbí
kapcsolattartó személyeket jelölik meg:
Név: Farkas Zsuzsanna

Tel:06 7036633 54

E-mail : farkas0927 @,gmail.com

Név: Hódi Gábor
Tel: 701380-0572
E-mail : mentor. gabor@gmail.com

A

kapcsolattartók személyébenbekövetkező
haladéktalanu| tájékoztatja a másik felet.

esetleges vá|tozásrőI

az

érintett felek

A megállapodás tartama, felmondása
Felek jelen megállapodásthatározatlan időre kötik, melyet bármelyik fél írásban, a hónap utolsó
napj ár a, le galább 3 0 nap o s felmondás i i9ő bizto sít ásáv a| fe lmondhat.

Titoktartási kötelezettség
Szerződő Felek az egymástól átvett valamennyi nem-nyilvános információt (pl. tagok
problémái stb.) bizalmasan kezelnek és csak a jelen szerzódés teljesítésénekcéljából
használnak fel. Ennek keretében bármely Szerződő Félbizalmas információt harmadik
személy részérecsak a bizalmas információt átadő Szeruődő Fél előzetes írásbeli
hozzájárulásával ad tovább. Ez a kötelezettség a jelen szerződés megszűnése után is
fennmarad ' Szerződő Felek a titoktartási kötelezettség elmulasztásáért biintető- és polgári jogi
fel elő s sé g g e| tartoznak,

Együttműködés
Szerzódő felek kijelentik, hogy az együttműködési kötelezettségeiknek az á|ta|ában elvárhatő
módon tesznek eleget. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteniminden olyan tényről,
eseményről és körülményről, amely az egyúttműködést veszé|yezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmulasztásából eredo következménvekért a mulasztó felelős.

Él:

Jelen Együttműködési Megállapodás a TAMOP2.5,3,AI3lI-2013-0043 páIyazat keretében
született.

A felek

a Megállapodást átolvasták, és közös

nyilatkozataikkal mindenben egyezot

aláÍrté.1r.,

Az együttműködésben résztvevő
szervezet
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A|áírás dátuma:

értelmezésután, mint akaratukkal és elhangzott

Az együttműködésben résztvevő
szeruezet
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