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Szervezet

neve:

uecÁllRpooÁs

Helyiipari és Városgazdasági Do|gozók
Szakszervezete 2000, továbbiakban HVDSZ 2O0O
Postacím : 1'I4I, Budapest, Cinkotai út 97 /a'
Székhe|y: II4I, Budapest, Cinkotai Ut 97/a'
Telefon, fax, e-mail: I222 8959, hvdsz2000@mailbox.hu
Bírósági bejegyzési szám (működési engedély szám): ILI62
Adószám : IB7727 oB-2-42
A|áírásra jogosu|t képvise|ője: Szabó Istvánné

Az együttműködési megá||apodás a HVDSZ 2ooo' Észak-Magyarországi Régiójára
vonatkozik, ame|y a mai napon az a|ábbi fe|téte|ek szerint jött |étre a paruner
szervezettel.

Régió neve: HVDSZ 2ooo' Észak-Magyarországi Régió
Iroda címe: 3100' Salgótarján, Mártírok u. 1.
Régióvezető: Szabő Márta Kata|in
Régióvezető teIefonsz áma : 36-70-339939 1
Régióvezető e-ma I címe : HVDSZ2OOO@sta rjan' h u
A||andó kapcso|attartó: Szabó Márta Kata|in
i

Szervezet

neve:

Ipoly Menti Ku|turá|is és Turisztikai Társaság
Ipefsk! kultúrne a turistické zdruieni/
Postacím : 9436L Salka 435, Sz|ovákia
Székhely: 94361 SaIka 435, Sz|ovákia
Telefon, fax, e-mail i +42I/9O7404576,
tajhaz.szalka@gmail. com
Szlovák Belügyminisztérium bejegyzési szám (működési
engedé|y szám) : VVS/1.900190-|7964, 200I.01. 30-án
Adószám: S}Q021557648
4|áírásra jogosult képviselője: Dikácz Zsuzsanna, e|nök
A||andó kapcso|attartó: Dikácz Zsuzsanna

1.Az EgyÜttműködési Megá||apodást célja a fe|ek közötti hosszú távú együttműködés
kiaIakítása annak érdekében,hogy az Együttműködési Megá|lapodást a|áírő
szervezetekben az a|ábbiakban megfogaImazott cé|okat és tevékenységeket
összehango|juk,

a |ehetőségeinket felmérjük és együttműködjÜnk.
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Az Együttműködési Megá||apodás tartalma kiterjed a következőkre:
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Határ menti közös

ku|turális programok, rendezvények Iehetőségei,
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A népi hagyományok és ku|turá|is
a

a

örökségeink védelme, ápolása és
megismertetése a fiata|okka|,
Kézműves táborok szervezése, udü|ési Iehetőségek,
Az emberek közötti közvet|en kapcso|atok e|ősegítése a szervezeteink közötti
kapcsoIatok ápo|ásáva |'

3. A Partnerségi EgyÜttműködési

Megá||apodás a|áírása után a két szervezet
vezetősége áttekinti a 2015 évre vonatkozó |ehetőségeket és a konkrét
fe|adatokró| a szervezetek vezetői határidőket és fe|e|őseket is röqzítő évente
megújuló munkatervet készítenek'
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A fe|ek a megá||apodást áto|vasták, és közös
akaratukka| mindenben egyezőt írták a|á.

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet

HVDSZ
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érte|mezés után, mint

Az egyÜttműködésben résztvevő
szervezet

Ipo|y Menti Ku|turális és Turisztikai
Társasás

M

Dikácz Zsúzsanna
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képvise|ője
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