VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
AZ EUROPEAN UNION OF WATER MANAGEMENT ASSOCIATIONS TAGJA

Tárgy: Közfoglalkoztatási egyeztetés
……./2015.

Iktatószám:

Dr. Hoffmann Imre úr,
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár
részére
Belügyminisztérium
1051 Budapest,
József Attila utca 2-4.
Tisztelt Államtitkár Úr!
Ez úton is szeretném megköszönni, hogy a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes
Államtitkárság lehetőséget nyújt a vízitársulatoknak a 2016. március 1. – 2017. február 28.
közötti időszak Országos Közfoglalkoztatási Programjában való részvételre. Ugyanakkor
sajnálkozásomat fejezem ki, hogy nem kaptunk értesítést és így nem vehettünk részt a 2015.
október 2-3-án, Budapesten, a Vajdahunyad várban megrendezett Országos közfoglalkoztatási
kiállításon. A vízitársulatok a közfoglalkoztatás keretében ugyan nem állítanak elő kiállításon
bemutatható tárgyakat, de a rendelkezésre álló képekből olyan posztereket tudtunk volna
összeállítani, ami bemutathatta volna a vízitársulati közfoglalkoztatás eredményeit, hasznos
voltát.
A vízitársulatok a Belügyminisztérium 2014. évi összesítése szerint az ország második
legnagyobb közfoglalkoztatói voltak, és valószínű, hogy ebben az évben és a következő
években is kiveszik részüket ebből a programból. Éppen ezért volt örvendetes az a döntés,
hogy a vízitársulatok hosszabb időszakra szerződtethették le a közfoglalkoztatottakat, mert
távlatosabb tervezésre volt így lehetőség.
A 2016. március 1. – 2017. február 28. közötti időszak előkészítése megkezdődött. A
Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége saját eszközeivel is igyekezett elősegíteni a
program sikerét, a vízitársulatok mozgósítását. Az egy héttel ezelőtt zárult jelentkezési
határidőt követően a VTOSZ is összesíti a programra jelentkezett társulatok adatait.
Célszerűnek látnám, ha a program várható ez évi eredményeiről, valamint a 2016-2017.
időszak közfoglalkoztatási feltételeiről személyesen is egyeztethetnénk. Ezen kívül több
olyan, a vízitársulatokat érintő vízgazdálkodási kérdés is van, amelyben szeretnék Államtitkár
Úrral véleményt cserélni.
Kérem ezért, szíveskedjék lehetővé tenni, hogy személyesen felkeressem, és az aktuális
kérdésekről konzultációt folytathassunk.
Göd, 2015. október 9.
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