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Molnár Gábor r.dandártábornok
Megyei Főkapitány Úr részére
Helyben

Tisztelt Főkapitány Úr!

A BRDSZ 49.sz.alapszervezet tagsága nevében az alábbi kérdéseket fogalmazzuk meg a Főkapitány
Úr felé:

2021. január 22-ig nyilatkozatot kértek – valamennyi állománycsoport tekintetében – arra
vonatkozóan, hogy ki igényli a Pfizer oltást. Ezeket a nyilatkozatokat a személyügyi előadók
összegyűjtötték és leadásra kerültek.
Március 8-án egy telefonhívással mindenkit megkérdeztek, hogy akik leadták a nyilatkozatot, ki az,
aki a szputnyik vakcinát is elfogadja.
Március 12-13-14-én megtörténtek az oltások, azok részére, akik nem voltak akkor betegek és a
névsorban szerepeltek.
Március 18-án jött egy átirat, hogy akik az oltásokat nem vették fel, nem is kaphatják meg, mindenki
intézze saját maga a háziorvosánál, ezeket az információkat csak szóban kaptuk meg, írásban nem.
Többen betegek voltak akkor, ezért ezekben az időpontokban nem kaphattak oltást.
Kérem, szíveskedjen az ORFK-ról jött átiratot a szakszervezetünk részére bocsátani, hogy az országos
szakszervezetünk intézkedni tudjon, ugyanis mi kértük az oltást, nyilatkoztunk és mégsem
bocsátanak pót időpontokat azok számára, akik betegség miatt nem tudták beoltatni magukat.
Szomorúan tapasztaltuk, hogy év végén az állomány nem részesült semmilyen juttatásban, annak
ellenére, hogy a koronavírus járvány minden dolgozóra plusz terheket rakott.
Kérem, tájékoztasson bennünket arról, hogy 2021. évben a hivatásos, riasz, munkavállalók részére
milyen illetmény emelésre számíthatunk.
A teljesítmény értékelések lezajlottak, nagyon sok kollégának okozva ezzel szomorúságot. Vannak
olyan vezetők, akik ügyfélkapun megküldték a dolgozók értékelését és még arra sem szántak időt,
hogy a kollégák részére elmondják, miért értékelték úgy, ahogy, miben lenne a fejlődés útja…

Kérem, szíveskedjen az értékelési szempontokat a rendelkezésünkre bocsátani. Voltak-e olyan
instrukciók, hogy kiket hány százalék alá kell értékelni és kiket feltétlen jól kell értékelni, volt-e átlag
meghatározva, hogy mennyinek kell lenni az átlagnak. Az értékelési szempontokra vagyunk
kíváncsiak.
Kérem szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy 2020-ban milyen összeg került kifizetésre a hivatásos
állomány részére teljesítmény értékelés címén és az idén erre mennyi a megyei keret?

Várjuk a fenti kérdések vonatkozásában a válaszát.

Kaposvár, 2021. március 22.
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