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Tisztelt Po196rmester Ur!

Nagyvdzsony Kozsdg Onkorm6nyzata iiltal fenntartott konyha m(kod6sdvel kapcsolatban fordulok
Onhoz,

on Sltal is ismeretes, hogy Boros Attila szakdcs koll6gdm felmonddssal 2016.jilnius 30-dval
megszi..intette munkaviszonydt, igy a megriresed5 szak6cs dllds az el6lriisoknak meefelel6en
pd lydztatdsra kerri lt.

Egy kordbbi enged6ly alapjdn egy, a megl6v6 munkatdrs mel16 kerestunk szakdcsot, de koll6gdm
felmond6sdval2 db rires szakdcs munkakor betoltetlen 2016. jrilius 01-t61.

Amennyiben nem sikerrll a megtiresed6st orvosolni ,2016,6v nya16nak szakdcs teenddi elldtdsiit a jelen
munkakorommel egytitt szabadsdg n6lkril ell6tom, mivel a konyha mffkod6se nem dllhat le,
Tdj6koztatom, hogy a tavalyi 6vi szabadsdgaimat sem tudtam kivenni, a Kjt-ben foglaltak szerint azok
egy rdsze elveszett,

Bizonydra on el6tt is ismert, hogy szeptember h6napt6l az 6lelmez6sre vonatkoz6 jogszabdlyok a
jelenlegi szigoril e16irdsok m69 tovdbbi -szigoritiisa vdrhat6. Ahhoz, hogy az 6lelmez6svezet6i
feladataimat az el6friisok megfelel6s6vel el tudjam ldtni Igy, hogy a szigorod6 jogszabdlyoknak
megfeleljrink, a szakdcs munkakor / munkakorok min6l e16bbi betolt6se stirgetd 6s elengedhetetlen a
konyha m(kod6s6nek fenntartiisd hoz.

A munkakorrel kapcsolatos 6rdekl6d6l< az alacsony b6rez6s miatt elSllnak a tovdbbijelentkez6st6l.

Mivel a szakdcs szakma hiSny szakmdnak szdmit, igy azzal a tiszteletbeli k6r6sselfordulok onhoz, tegye
lehetSv6 a szakdcs b6r csalddi kedvezm6ny n6lkUlszdmitott nett6 L00 ezerforint/h6 kortilimunkab6r
megadds6t, valamint hogy ez az 6.rdekl6d6k szdm6ra kozolhet6 informiici6 lehessen.

2016. m6rcius 6ta az elSz6id6szakhoz k6pest csak 1f6 kozfoglalkoztatottat sikerrilt a konvha szdmdra
biztositani, Mivel nehezen megoldhat6 a kozfoglalkoztatott dllomdnyb6l a konyhdra megfelel6
szem6lyt taldlni, k6rem szives hozzdjdrulSsdt ahhoz, ha csak l- f6 szakdcs felv6tele viilik sikeresse, akkor
tovdbbi 1f5 konyhaldnyt vehessrink fel,

A fentieket kieg6sziteni kivdnom azzal, hogy az emberhidny miatt nagym6rt6kben megn6tt konyha16ny
koll6gdim terhe, valamint nagyon nehezen megoldhat6 a szabadsdg kiad6sdnak lehet6s6ge.

A kozalkalmazotti bertdbla sz(kos kerete miatt k6rem Polgdrmester Urat, hogy magam 6s koll6gdim
esetleges b6rem el6s6t a lehet6s6gekhez m6 rten nJegolda n i szives kedjen.

Mivela kovetkez6 tan6v kezd6se, a konyh6val kapcsolatos teend6k ellStdsa ilyen sillyos neh6zs6gekkel
egyUtt elk6pzelhetetlen a mindenki Sltal megszokott minds6gben, ez6rt k6rem a m6rlegel6s elve
a la pjd n fentiekbe n Po196 rmeste r U r segitseg6t I

SegltS vdlaszdt k6rve maradok tisztelettel:

Nagyvdzsony, 2016.jil nius 13. Hoffman Ldszl6
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