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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

egyrészről: Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ, 1054 Budapest, Kálmán
Imre u. 20., képviseli: Németh László elnök, „Észak-Alföldi JOGPONT+ Mini” vezetője;
továbbiakban: IPOSZ)

másrészről: Fegyvernek Város Önkormányzata (5231 Fegyvernek, Szent
Erzsébet út 171. képviseli: Tatár László polgármester továbbiakban: Önkormányzat)

(továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között.

Preambulum:

Az emberi erőforrások és a munka világának minőségi javulásához az egyik
legfontosabb előfeltétel a jogi szolgáltatások erősítése, valós szükségletekhez
igazítása. Ehhez elengedhetetlen a munkaerőpiaccal összefüggő jogágak területén
korszerű szolgáltatási rendszerek kialakítása és működtetése. Az érdekeink hatékony
képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül lehetetlen. A
jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő
szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi
érdekérvényesítés folyamatában.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a TÁMOP-2.5.3.B-12/1-2012-0005 hivatkozási
számú projekt keretében, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájával
konzorciumban, a régióban 23 helyszínen, minden 5.000 és 10.000 fő közötti
településen személyes tanácsadással, továbbá elektronikus csatornákkal kiépített egy
ingyenes jogsegély-szolgálati rendszert. Célunk, hogy jogi segítséget és tanácsadást
nyújtsunk a munkajog, társasági jog, cégjog, társadalombiztosítási jog, családi jog,
adójog, közigazgatási jog kérdéseiben a hozzánk forduló ügyfeleknek, munkaadói és
munkavállalói oldalon egyaránt. Az érintett területet kiválóan ismerő jogászok a
JOGPONT+ Mini irodákban, illetve online és telefonon segítséget nyújtanak a
törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályaiban való eligazodáshoz. A jogi
vonatkozású válaszok, információ és tájékoztatás akkor válhat hatékonnyá, ha
személyre és helyzetre szabott. A JOGPONT+ Mini irodák biztosítják az ügyfelek
számára az egyéni igényeknek megfelelő jogi tanácsadást és iratszerkesztést.

Az ingyenes és mindenki számára azonos feltételekkel igénybe vehető jogsegély-
szolgálati, tanácsadási és információs hálózat segíti a jogbiztonság kialakulását, az
önkormányzat területén tevékenykedő munkaadók, a munkavállalók, illetve az ott élő
lakosok jogtudatos magatartását, hozzájárul a foglalkozatás biztonságához,
tanácsadást nyújt az álláskeresők számára, ösztönzi a vállalkozóvá válást. A
JOGPONT+ Mini lefedi a régiót, így minden ügyfél a számára legelőnyösebben elérhető



helyszínen veheti igénybe a kínált szolgáltatásokat, hogy a régió minden
munkavállalója, vállalkozója, lakosa minőségi és elérhető jogi segítséghez jusson.
Ezáltal kiegészíti a helyi hatóságok és szervezetek jogi segítségnyújtással,
munkahelyteremtéssel és megőrzéssel kapcsolatos feladatait.

Tekintettel arra, hogy ebben a programban a projektet működtető IPOSZ és a helyi
önkormányzat közös érdekei fogalmazódnak meg, ezért a két fél indokoltnak látja,
hogy ezt az érdekazonosságot egy együttműködési megállapodásban rögzítse és
ebben a megállapodásban a lehetőségeket és a feladatokat megfogalmazza az
alábbiak szerint.

I.
A megállapodás célja

Megállapodó Felek jelen megállapodással azt kívánják elérni, hogy jogi- és
információs szolgáltatásaik minél több ember számára könnyebben elérhetővé
váljanak. Partnerségük révén a település lakosai, munkavállalói és vállalkozói minél
szélesebb körben, minél hosszabb idősávban juthassanak hozzá a munka világához
kapcsolódó jogi- és információs segítséghez.
A Megállapodó Felek folyamatos és hosszú távú együttműködése biztosítja az
állampolgárok különböző igényeinek magasabb színvonalú megismerését is. Az
ügyfelek visszajelzése alapján a jogalkotásban található problémák kiküszöbölésére
javaslatot is kidolgozhatnak, s azt az illetékes szervezet(ek)nek továbbíthatják. A
megállapodást kötő szervezetek együttműködésével lehetőség van arra, hogy az
eltérő profiljukból adódó problémák kiküszöbölhetők legyenek. A megállapodás
lehetőséget nyújthat más területeken történő együttműködés kialakításához is.

II.
A megállapodás tárgya

Mindkét szervezet törekszik arra, hogy elősegítse a foglalkoztatás biztonságát, a
település lakosainak érdekvédelmét, hogy segítse az aktív korú népesség helyzetét a
munkaerőpiacon és a társadalombiztosítás alrendszereiben, hozzájárulva a gazdasági
és társadalmi fejlődéshez, a munkahelyek megőrzéséhez. Mindkét szervezet célja,
hogy tevékenysége révén segítse a helyi vállalkozásokat és lakosokat, és ezzel
hozzájáruljon a település területén megjelenő jogi és társadalmi problémák
megoldásához.

III.
Megállapodó Felek vállalásai

Amennyiben az Önkormányzathoz, illetve szerveihez forduló ügyfél munkajogi,
cégjogi vagy társadalombiztosítási, közigazgatási, családjogi, adójogi kérdésben kér
tanácsot, információt, segítséget, akkor az Önkormányzat ajánlja részére az „Észak-
Alföldi JOGPONT+ Mini” díjmentes szolgáltatásait, szóróanyagok segítségével



tájékozatja a Projektiroda és a JOGPONT+ Mini irodák elérhetőségéről. Az
Önkormányzat átirányíthatja bármely JOGPONT+ Mini irodához az ügyfelet, ha a
Jogpont+ Mini projekt területéhez tartozó jogi kérdés merül fel. Más településen
található JOGPONT+ Mini irodához is küldheti az ügyfeleket, ha közlekedési
szempontból, illetve az ügyfélfogadási idő következtében az ügyfélnek kedvezőbb egy
másik településen lévő JOGPONT+ Mini irodához fordulni, irányíthatja továbbá a
telefonon, az e-mailben és chat-en keresztül működő ügyfélszolgálathoz is.
A Szerződő Felek vállalják, hogy aktuális szóróanyagokkal egymást folyamatosan
ellátják (azokat az ügyfelek részére átadják), valamint kihelyezik egymás szemléltető
eszközeit is (pl. plakát). Az Önkormányzat vállalja továbbá, hogy a lehetőségei szerint
népszerűsíti a településen folyamatosan a szolgáltatást.
Ha az „Észak-Alföldi JOGPONT+ Mini“ ügyfelének az Önkormányzat illetékességéhez
tartozó kérdése, problémája, ügye merül fel, akkor a JOGPONT+ Mini iroda megadja
részükre a szakszerű tájékoztatást, segítséget nyújt, hogy a megfelelő szervezeti
egységhez forduljanak, segít a kérdések megfogalmazásban és a
kapcsolatfelvételben.
A két szervezet megállapodik abban is, hogy szükség esetén szakmai megbeszélést
tart annak érdekében, hogy leszűrjék a kölcsönös együttműködés eredményességét,
és az esetlegesen felmerülő problémákra hatékony megoldásokat találjanak.
A Szerződő Felek a Megállapodás aláírásával, egymással szemben semmiféle anyagi,
vagy egyéb kötelezettséget nem támasztanak.

IV.
Kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések

Felek meghatalmazott képviselői:
IPOSZ részéről:
Solti Gábor – projekt szakmai vezető
Tel: 1/2692957
Fax: 1/3543152
Mobil: 20/493-1630
E-mail: solti@iposz.hu

Felek meghatalmazott képviselői:
Fegyvernek Város Önkormányzata részéről:
Angyal Csaba pénzügyi csoportvezető
Tel: 56/556-010
Fax: 56/556-011
E-mail: hivatal@fegyvernek.hu



V.
Értesítések, közlések, tájékoztatások hatályossága

A Szerződő Felek egymás tevékenységét figyelemmel kísérik, egymást rendszeresen
tájékoztatják.

A naprakész információk elérésének megkönnyítése lehetővé teszi ügyfeleink minél
precízebb, hatékonyabb tájékoztatását.

VI.
A megállapodás tartalma, felmondása

A Szerződő Felek jelen megállapodást határozott időre kötik, 2014. november 30-ig,
melyet bármelyik fél legalább 15 nappal korábban írásban, a hónap utolsó napjára
felmondhat.

A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy megállapodásuk nem kizárólagos,
mindkettőjük köthet más partnerekkel hasonló tartalmú megállapodást, amelyről a
Szerződő Felek nem kötelesek egymást tájékoztatni.

Szerződő Felek jelen megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Fegyvernek, 2013. november 22.

…………………………………….. ..………...………………………………….
Tatár László polgármester elnök
Fegyvernek Város Önkormányzata IPOSZ




