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Kedves Kolléganők és Kollégák!
Csatoltan küldöm a MMK elnökétől kapott felhívást. Kérem, mindenki gondolja át a lehetőségeket,
és küldje el javaslatait, melyeket a tagozat Hajdú György elnökségi tagunk fog összesíteni.
Javaslatokat a gy.hajdu@chello.hu címre várjuk, lehetőleg a mellékelt táblázatban foglalva.
Üdvözlettel
Dr. Szepes András
A csatolt dokumentumokat a további oldalakon találja.
A táblázatot a véleményezéshez innen töltheti le.

Megyei Mérnöki Kamara Elnöke részére
Magyar Mérnöki Kamara Tagozati Elnöke részére
Tisztelt Elnök asszony!
Tisztelt Elnök úr!
Az alábbi kérés érkezett Dr. Szaló Pétertől, a Belügyminisztérium Helyettes
államtitkárától.
Kérem, hogy a téma fontosságára való tekintettel a felkérést hírlevélben, emailben, honlapján mielőbb juttassa el minél több tagunkhoz, és kérje
tagjaink, valamint szakcsoportjaink javaslatait, a mellékelt táblázat
szerint.
Kérem egyúttal, hogy jelölje ki azt a megyei és tagozati kapcsolattartó személyt,
aki a beérkező javaslatokat 2011. április 3-ig összegyűjti, vagy amennyiben más
formátumban érkezne, a melléklet táblázat szerint rendezi, akit az e-mailben,
hírlevélben és honlapjainkon megszólított tagjaink javaslataikkal, ötleteikkel
megkereshetnek. A táblázatot tagjaink természetesen közvetlenül a
bpe@mmk.hu címre is küldhetik. A javaslatokat összesítve a Magyar Mérnöki
Kamara egységes, szakterületenkénti és megyei/regionális bontású táblázatot
fog küldeni április elején a Belügyminisztérium részére.
Kérem Elnök asszonyt és Elnök urat, hogy a megyei és tagozati kapcsolattartó
nevét, e-mail és mobil elérhetőségét mielőbb, de legkésőbb 2011. március 16-ig
részemre megküldeni szíveskedjen.
A munka további alakulásáról és az eredményről folyamatosan tájékoztatni
fogjuk.
Együttműködését köszönöm,
szívélyes üdvözlettel:
Barsiné Pataky Etelka
elnök
Magyar Mérnöki Kamara

From: Szaló Péter dr.
Sent: Sunday, March 06, 2011 1:35 PM
To: Barsi-Pataky Etelka
Subject: Széll Kálmán Terv
Tisztelt Elnök Asszony!
A Kormány által meghirdetett Széll Kálmán Terv a Belügyminisztérium feladatává
tette, hogy 2011 július 1‐ig készítse el az új, sok ember munkáját igénylő
közmunkák kivitelezési terveit, továbbá a közmunkarendszer keretéül szolgáló új
jogszabályokat a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vidékfejlesztési
Minisztérium részvételével.
Pintér Sándor miniszter úr vezetésével a tárcák már meg is kezdték a feladat
végrehajtását. Kb. 350 ezer fő számára szeretnénk munkát és egyúttal
jövedelmet biztosítani.
Úgy vélem a Magyar Mérnöki Kamara, amely eddig is óriási mértékben segítette
az ország gondjainak megoldását és fejlődését, érdemi segítséget tud nyújtani a
közmunka, közcélú foglalkoztatás keretében elvégezhető munkák
feltérképezésében. Ezért tisztelettel felkérem, hogy szólítsa meg tagjait,
küldjék meg javaslataikat, mely munkák elvégzését tartanák
szükségesnek, milyen volumenűek, milyen jellegűek, hol találhatóak,
hogyan azonosíthatóak.
Bízom benne, hogy Önök, akik a reálszféra kiváló ismerői, érdemi javaslatokkal
segítik a Terv kidolgozását, a méltányosságot és önbecsülést erősítő
közfoglalkoztatás rendszerét.
Tisztelettel:
Dr Szaló Péter
helyettes államtitkár
Belügyminisztérium
H-1051 Bp. József Attila u. 2-4.

