
határozat 1. számú me|léklete

EGYtiTTMuxounsI MEGÁLLAPoDÁs

Amely létrejĺitt egyrészĺó| a
Budapest Főváros VIII. kerület Józs efvárosi Onko rmńny zat
székhely: 1082 Budapest, Baross utca 63-67.
adőszźlm: 1 57 3 57 I 5 -2-42
töľzssziím: 735715
bankszrĺml aszźtm 1 0403 3 87-00028570-00000000
statisztikai szĺímj el : I 5 7 3 57 I 5 -84 I I -32I -0 I
képviseli: dr. Kocsis Máté polgĺĺľmesteľ
(a továbbiakban : Onko ľ mány zat)

másrészről a
Semmelweis Egyetem
székhely: 1085 Budapest, Üllői ttt26.
ađő szálm I 5 3 29 80 8 -2 - 42
képviseli: Dľ. Szé1Agoston rektor
oM azonosító: FI 62576
(a továbbiakban: Egyetem),
(a továbbiakban együtt: Felek) kcizött az a|u|írott helyen és napon az a|ábbiakban rész|etezett
fęltételek mellett.

I. Előzmények

A szeruőđő Felek egyetéľtenek abban, hogy az Egyetem - mely jelenleg Józsefuárosban az
Általános orvostudományi KaľoÍ|, az Egěszségtuäományi Karđn, azÉgészségtudomanyi
KozszolgáIati Kaľon, a Fogorvostudományi Karon és a Gyógyszerészbłdomanyi Kaľon
tartképzéseket, illetve kínál szakkáný továbbképzési lehetőséget - országos jelentőségű,
Budapest térségének meghatźroző, nagy múlttal bíró felsőoktatási intézménye. Az onkoľ-
mányzat ezéĺt kiemelten fontosnak tartja, hogy hozzájaruljon az Egyetemen folyó képzések
magas szinhĺ színvonaliínak megtartásźůloz, tiímogassa és elősegítse az Egyetem fejlesztési
elképzeléseinek megvalósítását és a munkaerőpíacra való belépés nehézségeire tekintettel
elősegítse az Egy etem v égzett hallgatóinak elhelyezkedését.

Felek a jelen megállapodást annak érdekében kötik, hogy kcizös érdekek a|apjźn, egymás ta-
paszta|atait felhasználva egyĹittmfüödjenek, különösen az Egyetem fejlesztési elképzelései-
nek megvalósításában, az onkoľmányzat gazdasági tiíľsaságaiban, intézményeiben dolgozók
képzésében és azBgyetemen végzettek munkaerőpiacon való elhelyezkedésének segítésében
és ezzel is hozzźĄźlruljanak a kerĹilet gazdasági, informatikai, oktatási, kulturális fejlődéséhez
é s a téľs é g szakemb eľ- el l átotts ág ának j av itásźłlo z.

Felek rijgzítik, hogy jelen megállapodás kizárő|ag az együttműk<jdés kereteinek megteľemté-
sét céLozza. kötelezettségvállalást nem tarta|maz. Az együttműkĺjdés konkĺét eseteit Felek
kĹil<jn megállapodásban szab á|y ozzźk'

II.A megállapodás keretében az Onkormányzatz

1. kifejezi elkötelęzettségét azEgyetem tevékenységének tźtmogatásairánt, és lehetőségeihez
méľten segíti az Egyetem fejlesztési törekvéseinek megvalósulását,

2. bevonja az Egyetemet az aktuális kenileti felnőttképzési, kulturális, munkaeľő - piaci
elemzések készítésébe,

3. folyamatos tájékoztatást nyújt azBgyetemrészére a hallgatókat érintő pá|yázato\<rő|,
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4.

5.

6.

7.

közremfüödik az Egyetem végzett hallgatóinak munkaeľőpiacon való elhelyezésé-
ben,ennek érdekében az onkormźnyzat gazdasági tarsaságai, intézményei folyamatosan
tĄékoztatjekazBgyetemetazaktuźL|isdiplomásálláslehetőségeikről,
lehetőségeihezmérten népszenisíti azEgyetem képzéseit' azEgyetem által taľtoff kná||itá-
sokat, rendeményeket, konfeľenciákat,
meghívja az Egyetem képviselőit a kultwális, felnőttképzési, civil szféra iigyeit érintő jó-
zsefuiíľosi rendezvényekĺe, tanácskozásokľa,
tźtmogatja,|logy az Egyetem aktívan részt vegyen a kęľĹilet közéletében, különösen az ok-
tatás, kultuľa, spoľt, szociális és egészségĹigy, fenntaľthatőság, és társadalmi innovációk te-
ľĹiletén.

III. A megállapodás keretében az Egyetem:

l. magas színvonalú, gyakorlatoľientált képzéseive|hozzájarul a józsefuárosi polgĺĺľok jobb
foglalkoztat ottságźůloz, egyéni versenyképességének növeléséhez,

2. egyeztet az onkormźnyzattal képzési stľuktuľája kialakításánźi aképzések a munkaetó _
piaci igényekhez valő igazitźlsa érdekében,

3. szoľos szakmai kapcsolatot taľt fenn az onkormźnyzatĘa|,melynek keľetében:
a) szakemberein keresztiil közremfüödik az onkormányzat źita| a kerület fejlődését segĹ

tő koncepciók kidol go zásábarĺ,
b) ľenđszerese ĺ táj ékońatja az onkorm ányzatot indított képzéseiről,
c) az onkoľmźnyzatmegkeresésére lehetőségei szerint közremfüĺjdik a keľĹilet kulturális

életében (pl. helyi kulturális rendezvényęket szeľvez), va|aniĺt az onkormźnyzat és
intézményeíźtIta|szervezettkulturálisprogramokon,

d) tájékoztatást ad az Egyetem ź/rta| szervezett ľendezvényeiró|,jelentős eseményeiľől,
melyre az onkorm źnyzat képviselőit meghívj a,

e) hallgatóit és öregdifüjait megfelelően tájékoztatja az onkormźnyzat által hirdetett ál-
láshelyekľől, illetve szakmai gyakorlati lehetőségekľől.

IV. Egyéb ľendelkezések

l. Felek rijgzitik, hogy jelen megállapodás teljesítése sorĺín folyamatosan együttmfüĺjdnek
egymással, amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak, úgy kölcsönösen
keľesik annak megvalósítási lehetőségeit.

Felek kĺizött jelen megállapodás térítésmentesen jĺ!n létľe.

Jelen megállapodás a Fęlek által töľténó a|źlírás napjźln|éphatáIyba és hataľozat|an időtar-
tamĺa kotik azzal, hogy jelen megállapodást bĺĺľmely fél jogosult 30 napos hataridővel fęl-
mondani.
Kapcsolatt artásr a kij elölt személyek:

onkoľmanyzat részéről: dľ. Maracskó Bľigitta
telefon: 459-21-94
e-mail : maracskob@ ozsefuaľos.hu

Egyetem részérő|: dľ. Vas Esńet
telefon: 061 - 459-1500155251
e-mail : vas.eszter @semmelweis-univ.hu

Jelen megállapodásban nem szabályozott. kéľdésekben a Polgáľi Töľvénykönyvről szóló
20|3. évi V. ttlrvény rendelkezései az iľányadók.

6. Szeru(5ďő Felek amegźi|apodást egyb ehangzőan érte|mezték, és mint akaratukka l mĺnaen- !.tr, 7benegyezőt,jővźlhagyőlaga|áírták. U v
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Budapest, 2017.

Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi Semmelweĺs Egyetem
onkormányzat képvĺseletében
képviseletében
Dr. Kocsis Máté Dr. Szél Ágoston
polgármesteľ rektoľ

F ędezetet nem igényel. Budape st, 2017 .

Pénzügyileg ellenj egyzem :

Pĺíris Gyuláné
gazdaságivezeto

Jogi szempontból ellenjegyzem: Jogi szempontból ellenjegyzem:
Danada-Rimiín Edina
jegyző
nevében és megbízásából dr. Kovács Zsolt

j ogi és igazgatási főigazgatő

dr. Mészaľ Eľika
a|jegyző

13

lr

fazekasnevl
Írógép
   

fazekasnevl
Írógép
3


