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He|yiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000
rovídítettnév:HVDSZ 2000
Postacím: 1141 Budapest Cinkotai út 97/a
Székhe|y: 1141 Budapest Cinkotai út 97/a
Telefon, fax, e-mail: 06 12228959 hvdsz20OO@mailbox.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedély szám) :711'62
Adószám : 7877 27 oB-2-42
A|á írásra jogosu|t képvise |ője : Ki rá |y And rás

Allandó kapcso|attartó (név, e|érhetőség): Mik|ós
miklos.attila@hvdsz2000.eu +36 30 459 0228

Égyrészrő|

között,

Atti|a

ROMONYA Sportegyesü|et
Postacím: 7743 Romonya Béke utca 51
Székhely: 7743 Romonya Béke utca 51
Telefon, fax, e-mail:
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):2948
Adószám : tB332672- 7-02
A|áírásra jogosult képvise|ője: Kehlné HeiI Judit, Amrein Edit
A|landó kapcsolattartó (név, e|érhetőség): KehIné HeiI Judit

mint Együttműködő Partnerek, az aIu|írott napon az a|ábbi feltéte|ek me||ett:

1.Az EgyÜttműködési Megállapodást cé|ja a felek közötti hosszútávú együttműködés
az EgyÜttműködési MegálIapodást a|áírő
szervezetekben a TAMoP 2'5'3'^I?,i1cé|kitűzése| és támogatható tevékenységei''l'
eddigiekné| hatékonyabban va|ósul-anak tneg.

kialakítása annak .érdekében,hogy

2, Az Egyúttműködési Megá||apodás tartalma kiterjed a következőkre:
. Kölcsönös szakmai tanácsadást nyújtanak' KiemeIten az ifjúság neve|ése és
ItjÚsági érdekvédeIem téma köÍében.
. Közös rendezvények, sportesemények szervezésére.

3. Az egyÜttműködés során a Helyiipari és Városgazdasági Do|gozók Szakszervezete
2000 vál|a|ja, hogy:
. Támogatja a sportegyesÜ|etet cé|jai e|érésében,Iegfőképpen a szociá|is
tevékenység kiviteIezésében, fiataIok oktatása neve|ése, képességÜk
fej|esztésére va|ó törekvésében.
. HVDSZ 2000 a tu|ajdonában |évő ingatlanokat (L]dÜ|ők, székház) meetingek
és tárgya|ások megtartására rende|kezésre bocsátja a RoMoNYA
Sportegyesü|et számára amennyiben igény merü| fe|.

4' Az egyúttműködésben résztvevő RoMONYA SportegyesÜ|et vá|lalja, hogy
. Tapaszta|atávaI segíti a HVDSZ 2000 munkáját, a fiataIok miné| szé|esebb
körben ismerjék meg aZ érdekvéde|em nyújtotta |ehetőségeket'

.

a HVDSz 2000 sportrendezvényeit szÜkség esetén feIszere|éséveI támooatja.

5' A további konkrét fe|adatokró| a szervezetek munkatársai
fele|őseket is rögzítő, évente megúju|ó munkatervet készítenek.
6. Jelen EgyÜttműködési
keretében szÜ|etett.

Megá||apodás

_

határidőket és

a rÁNoP2'5.3.A13/I-2oI3-oo43

pá|yázat

7. A fe|ek a Megá||apodást áto|vasták, és közös érte|mezés után, mint akaratukka| és
e|hangzott nyi|atkozataikkaI mindenben egyezőt a|áírták.

Az együttműködésben résztvevő
szervezet

Az együttműködésben résztvevő
szervezet
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