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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGALLAPODAS

amely létrejött egyrészről Zuglói Közbiztonsági Nonprofit Kft.

Székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.
Képviseli: Kovács-Csincsák László 
Adószáma: 23084454-2-42 
továbbiakban: Intézmény

másrészről Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

Székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 11-17.
Képviseli: Baracskai Gábor 
Adószáma: 12099461-2-42 
továbbiakban: Zugtói Zrt. 
együtt: Felek

között az alulírott helyen és napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel:

l. A Zuglói Zrt. térítésmentesen vállalja, hogy a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
szóló 375/20 l O. (XIi.3l.) Korm. rendelet alapján benyújtható közfoglalkoztatás támogatására
irányuló programok keretében az Intézmény részére segítséget nyújt a jelen megállapodásban
részletezettek feladatok ellátásával.

1.1. Pályázatok benyújtása a Budapest Főváros Kormányhivatala IV. kerületi Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály (továbbiakban: Foglalkoztatási Osztály) felé elektronikusan, vagy 
papír alapon intézményvezetövei (aláírásra jogosulttal egyeztetve)

1.2. A közfoglalkoztatási programban résztvevő munkavállalók toborzása
1.3. Közreműködés a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi 

higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatába, az adott munkakör betöltéséhez előírt 
egészségügyi kiskönyv kiállításához szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatok 
előkészítése a munkavállalók részére.

1.4. A dolgozók kiválasztása az Intézménnyel együttműködve (közvetítés: ún. irányító lapon)
1.5. A kiválasztottak munkaszerzödésének megkötéséhez szükséges munkaügyi 

dokumentumok (TB igazolvány, MIL lap, folyószámla szerzödés és átutalási nyilatkozat, 
családi adókedvezmény érvényesítésének nyilatkozata, iskolai végzettséget igazoló 
bizonyítványok, orvosi alkalmassági igazolás) összegyűjtése és azok átadása az Intézmény 
számára.

1.6. Az ún. „közvetítö lap” megkérése a IV. kerületi Foglalkoztatási Osztálytól, melyet aláírást 
követően visszajuttat a Foglalkoztatási Osztálynak.

1.7. Havonkénti kimutatás vezetése a dolgozók'ól különös tekintettel az idöközi jogviszony 
megszűnések és az új felvételesek nyomon követésére.

1.8. Határozott idejű szerzödés lejárata előtti munkaviszony megszűnése esetén az Intézmény 
értesítése a szükséges megszüntetö iratok elkészítése végett.

1.9. Gondoskodás a kieső munkaerö állomány folyamatos pótlásáról.
1.1 O. Segítségnyújtás az Intézménynek a tárgy hónapot követő hónap IS-ig elkészítendő 

bér- és járulékigénylés elkészítéséhez.
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1.11. A Zuglói Zrt. valamennyi pályázathoz kapcsolódóan, elkülönítetten, naprakész 
nyilvántartást vezet.

1.12. A Foglalkoztatási Osztály eljárási rendjének megfelelő módon előkészíti a havi 
elszámolásokat ^ Intézmény adatszolgáltatásai alapján.

2. Az Intézmény biztosí^a a munkavállalók munkavégzéséhez szükséges, az általa hasonló 
munkakörben foglalkoztatott munkavállalókra irányadó körülményeket, azaz gondoskodik a 
dolgozók munkával való ellátásáról, a munkavégzéshez szükséges eszközökről, a 
munkavállalók megfelelő tájékoztatásáról és oktatásáról, továbbá a munkavégzés 
értékeléséről A foglalkoztatottaknak megfelelő munkaruha, védőruha biztosítása és egyéb 
szociális ellátás nyújtása szintén az Intézmény feladata.

3. Az Intézmény, mint közfoglalkoztató a Zuglói Zrt.-n keresztül kommunikál a Foglalkoztatási 
Osztállyal.

4. A Felek a megállapodást határozatlan időre kötik.

5. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Munka Törvénykönyve 
rendelkezései ^ irányadók.

6. A megállapodás 2 (kettő) oldalból áll és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben 
megegyező eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány az Intézményt és 2 (kettő) 
példány a Zuglói Zrt-t illet meg.

Együttműködő Felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 
írják alá.
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