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Ame|y létrejött

Egyrészről

Helyiipari és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete 2000
rövídített neve : HVDSZ zaoo
Postacím: 1141 Budapest Cinkotai út97la
Székhe|y: 1141 Budapest Cinkotai út 97la
Telefon, fax, e-mail: 06 1 222 8959 hvdsz2O00@mailbox.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):11162
Adószám : L8L7 27 08-2.42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Király András

A|landó kapcsolattartó (név, e|érhetőség): Mik|ós
mikfos.attila@hvdsz2000.eu

Egyrészrő|

között,

+36 30 459 0228

Atti|a

Romonya Község Önkormányzata
Postacím: 7743 Romonya Béke utca 51
Székhely: 7743 Romonya Béke utca 51
Tefefon, fax, e-mail : +3630-947 6-607 levele@romonya.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedé|y szám):
Adószám : 153351 19-2-02
Aláírásra jogosult képviselője: Herman József po|gármester
Ál|andó kapcso|attartó (név, elérhetőség): Herman József
rgmonva(CIlevele.hu 06 30 9476607

mint Együttműködő

Partnerek, az a|u|írott napon az alábbi feltéte|ek mel|ett:

t,Az EgyÜttműködési Megá|lapodás célja a felek közötti hosszútávúegyüttműködés
kialakítása annak érdekében,hogy az Együttműködési Megá|lapodást aláíró

szervezetekben

a

TAMOP 2,5,3,A13l1cé|kitűzéseiés támogatható tevékenységei az

eddigieknél hatékonyabban va|ósu|janak meg.

2. AzEgyÜttműködési Megál|apodás tartalma kiterjed a következőkre:
. Kö|csönös szakmai tanácsadást nyújtanak. Kiemelten

r

fog|a|koltatásáva| jogaik és kötelezettségeikkel kapcsolatosan.
Közös rendezvények esemény,ek szervezése kivitelezése

a

közmunkások

3. Az együttműködés során a He|yiipari és Városgazdasági Do|gozók Szakszervezete
2000 vá||a|ja, hogy:

.

HVDSZ 2000 tu|ajdonában lévő ingatlanokat (Üdü|ők, székház) meetingek és
tárgyalások megtartására rendelkezésre bocsátja a ROMONYA onkormányzata
számára amennyiben igény merü| fel.

. Ígényszerint és előzetes

egyeztetéseket követően Romonya Község

Önkormányzata á|tal szervezett programok szponzorá|ása és az érdekkörébe
tartozó mu n kavá| la|ókkal, va lami nt ka pcso|ataiva| meg ismerteti.

4. Az együttműködésben résztvevő Romonya Község önkormányzata vá|lalja, hogy
. segíti a HVDSZ 2000 munkáját abban, hogy minél szé|esebb körben
megismertethesse az önkormányzat által fog|alkoztatott közmunkásokkal, az

önkormányzat tulajdonában lévő 9azdasági egységeknél,a te|epü|ésen a
szakszeruezet iránt érdek|ődőkke| a HVDSZ 2000 tevékenységétés

.

szoIgá|tatásait.

segíti a HVDSZ 2000 nemzetközi kapcsolatinak ápolását és fej|esztésétkivá|t
képen Horvátországi kapcsolatok terén.

5. A további konkrét feladatokró| a szervezetek munkatársai
is rögzítő, évente megújuló munkatervet készítenek.

6.

Jelen Együttműködési Megál|apodás

keretében született.

a

-

határidőket és fele|őseket

rÁmopz.s,3.AL3/I-2o13-oo43 pályázat

7. A fe|ek a Megá|lapodást átolvasták, és közös érte|mezésután, mint akaratukkal és
e|hangzott nyiIatkozataikkaI mindenben egyezőt a|áírták.

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet
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Az együttműködésben résztvevő
szervezet
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