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Ká  Té  Té  5 
Közalkalmazotti Tanács Tájékoztatója 

Jász – Nagykun – Szolnok  Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Célunk, hogy kiadványunkban közérdekű információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan 

témákban, amelyek a Közalkalmazotti Tanács feladatkörébe tartoznak, és a 

közalkalmazottakat érintik.  

 

A kapcsolattartás formája a következő e-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 
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2017. december 

Tájékoztató kiadvány 
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I. KT ülés Mezőtúron 

II. Tájékoztatás az aktuális foglalkoztatási, valamint beiskolázási/képzési 

adatokról 

III. Aktualitások. A Közalkalmazotti Tanácshoz érkezett kérdések és 
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Kedves Kollégák! 

A KT munkájáról a „KáTéTé 5” elektronikus kiadványban tájékoztatjuk közalkalmazott 

munkatársainkat, mivel az elektronikus kapcsolattartás az információ-áramoltatás 

leghatékonyabb módja.  Másrészt úgy véljük, hogy a személyes kapcsolattartás is igen 

fontos a kollégáink véleményének, problémáinak megismerésében, ezért szeretnénk 

folytatni a tagintézmények és telephelyek látogatását – kihelyezett KT ülések 

formájában – ebben a tanévben is.  Az aktuálisan felmerülő kérdésekre, problémákra 
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igyekszünk választ találni, azokat továbbítjuk, közvetítjük a munkáltatónak vagy a 

vezetőségnek. A kérdéseket, kéréseket, problémákat természetesen bizalmasan 

kezeljük, azokat név nélkül, általánosságban vetjük föl.   

 

I. KT ülés Mezőtúron 

Ebben a tanévben is folytatjuk a kihelyezett helyszíni üléseket a tagintézményekben, 

telephelyeken.  

2017. november 10-én a kihelyezett KT ülésünket a Mezőtúri Tagintézményben 

tartottuk. Bejártuk a tagintézmény hangulatos, otthonos fejlesztő és vizsgáló helyiségeit, 

melyek jó munkakörülményeket teremtenek a kollégáknak klienseik szakszerű 

ellátásához, és képet kaphattunk a tagintézményben folyó színvonalas munkáról. 

Köszönjük a tagintézmény vezetőjének, valamint a kollégáknak a szíves fogadtatást. 

Következő kihelyezett ülésünket a Törökszentmiklósi Tagintézményben szeretnénk 

megtartani, 2018 januárjában. 

 

II. Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató helyettes 

tájékoztatása az aktuális foglalkoztatási, valamint beiskolázási/képzési 

adatokról: 

 „Jelenleg 11 betöltetlen álláshelyünk van, amelyek most kerülnek ismét meghirdetésre. 

Már egyszer hirdettük, de nem volt jelentkező. A 2017/2018-as tanévre 21 kollégát 

vettünk fel, ebből új álláshelyre 13 főt, 8 főt pedig az elmenők helyére. 

A 2017/2018. tanévi beiskolázási tervben 23 kolléga támogatása szerepelt. Négy kolléga 

elhalasztotta a továbbképzést. 13 kollégát tud az intézmény tandíjtámogatásban 

részesíteni (a tandíj 58 %-át), 2 kolléga útiköltség támogatást kap, 6 kolléga esetében 

pedig a konzultációk, a vizsgák, a vizsgára történő felkészítés idejét tudja biztosítani az 

intézmény. 

A továbbképzések jellegét tekintve 13 kolléga szakvizsgás képzésben vesz részt, 1 fő a 

szakvizsga megszerzéséhez szükséges pszichodráma önismereti képzésre jár, 2 fő pedig 

szakirányú továbbképzésen vesz részt, 3 fő pedig újabb szak megszerzését célozta meg.”  

 

A közalkalmazottak nevében köszönjük Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs 

főigazgató helyettesnek a tájékoztatást.         
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III. A Közalkalmazotti Tanácshoz érkezett és továbbított kérdések, valamint 

válaszok: 

 

1. Útiköltség elszámolása munkába járás / feladatellátás esetén:  

A közösségi közlekedés esetében tapasztalatunk szerint a kifizetés zökkenőmentes, 

hiszen a bérletjegy leadását követő hónapban az illetménnyel együtt kapják meg a 

dolgozók az útiköltség-térítést, tehát pl. a szeptemberi bérlettámogatás (az október 

elején leadott bérlet esetén) a novemberben kifizetett illetménnyel együtt érkezett.  

A közalkalmazottak jelezték, hogy sokszor nagy csúszásokkal kapják meg az útiköltség-

térítést, ez leginkább az autóval vagy a nem havi bérlettel közlekedők, illetve a 

feladatellátás helyére utazó pedagógusok esetében fordul elő.  

Milyen szabályok vonatkoznak az útiköltség/kiküldetés elszámolására – a szabályosan, 

pontosan kitöltött (belföldi kiküldetési rendelvény és költségelszámolás) nyomtatvány 

esetében –, vagyis mikor kerül kifizetésre, számlára utalásra?  

Dr. Farkasné Berkes Kitti HR-Gazdasági Irodavezető válasza:  

„Amennyiben pontosan kitöltött és megfelelő melléklettel ellátott kiküldetési 

rendelvény érkezik be a Főigazgatóságra, úgy azt a Gazdasági Iroda 1-2 munkanapon 

belül feldolgozza és benyújtja a Szolnoki Tankerület Központ felé, ahol az ügyfélfogadási 

idő csak hétfőn, szerdán és csütörtökön van. Tapasztalatunk az, hogy a Szolnoki 

Tankerületi Központ a beérkezéstől számított 2-3 héten belül utalja az útiköltség térítés 

díját, mivel az ügyintézés minimum 2 hetet vesz igénybe. Továbbá megjegyezném, hogy 

nagy számú hiányosan kitöltött és rossz/hiányos mellékletekkel ellátott kiküldetési 

rendelvény érkezik be a Főigazgatóság részére, a kiegészítés, korrekció pedig időigényes 

folyamat.” 

Köszönjük Dr. Farkasné Berkes Kittinek a válaszát. 

 

2. A Szolnoki Tankerületi Központ illetékességébe tartozó kérdések:  

A cafetéria lehetőségeiről érdeklődtek kollégáink. Ezzel kapcsolatosan, valamint a 

fenntartó illetékességébe tartozó kérdésekkel fordultunk Dr. Takács Orsolya 

szakszolgálati referenshez. 

A 2018-as költségvetésben számíthatnak-e a dolgozók valamely cafetéria juttatásra 

(étkezési támogatás, egyéb támogatás pl. szemüveg, szakkönyv vásárlásához)?  
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Van-e a jövőben lehetőség arra, hogy pl. SZÉP-kártyát kapjanak a közalkalmazott 

pedagógusok, támogatandó a pedagógusok rekreációját, a szabadidős és művelődési 

igényei kielégítését?  

A válasz: „A kafetéria vonatkozásában azt tudnám mondani, hogy a 2018. évi 

költségvetés tervezése még jelenleg zajlik, a kafetériát a költségvetésben biztosított 

lehetőségek és a szintén előkészületben lévő közalkalmazotti szabályzat fogja 

meghatározni.” 

 

Köszönjük, hogy az idén is megszervezte a Szolnoki Tankerületi Központ a szupervíziót, 

és lehetővé tette a jelentkezést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

gyógypedagógusai és pszichológusai számára. A szupervíziót tavaly szombati napokon, 

illetve keddenként késő délutáni kezdettel tartották, a pedagógusok véleménye szerint a 

szupervízión való részvételt és az érdeklődést is erősen korlátozta. 

A KT közvetítette a kérdést, mely ezzel kapcsolatosan érkezett a dolgozóktól, a 

következő észrevétellel: A szupervízió szervezése megtörtént, a jelentkezés 2017. 

november 6-ával lezárult. A jelentkezési felületen a szupervízió első időpontja lett 

megjelölve, a végleges időpontban a szupervíziós csoport tagjai közösen állapodtak meg.  

A kérdés: Lehetséges-e a szupervíziót a 32 óra terhére szervezni, hasonlóan a 

munkaközösségi értekezletekhez, pl. hétköznap délutánonként (természetesen a 

kötelező / kontakt órákat nem érintve)?  

„Jelenleg is hétköznap délutánonként zajlik a szupervízió, a részvevők megbeszélése 

szerinti időpontban (most 16.00-tól, illetve 15.30-tól). Erre most is volt, és gondolom a 

jövőben is lesz lehetőség.” 

Köszönjük Dr. Takács Orsolyának a szíves tájékoztatást! 

 

 

Kedves Kollégák!  

Minden munkatársunknak békés, boldog karácsonyt és egészségben, 

sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!  

A következő évben is várjuk a véleményeteket, kérdéseiteket:  

a Közalkalmazotti Tanács  


