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JJJááássszzz   –––   NNNaaagggyyykkkuuunnn   –––   SSSzzzooolllnnnoookkk      MMMeeegggyyyeeeiii   PPPeeedddaaagggóóógggiiiaaaiii   SSSzzzaaakkkssszzzooolllgggááálllaaattt   

 

Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Első alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt, olyan  céllal, hogy közérdekű   

információkat közöljünk, tájékoztatást adjunk olyan témákban, amelyek a Közalkalmazotti 

Tanács feladatkörébe tartozóak, de mindegyikőnket érinthetik.  

A címe Ká Té Té 5. A címben az 5 a Közalkalmazotti Tanács öt tagjára utal, valamint minden 

hónap ötödik napján jelentetjük meg. Ha ez hétvége, akkor az ezt követő munkanapon.  

Elektronikus formában továbbítjuk minden Tagintézménybe. 

Kérjük, hogy olvassátok, s várjuk az aktív közreműködéseteket, kérdéseiteket. 

A kapcsolattartás formája a következő E-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 

 

 

KKKááá       TTTééé      TTTééé      555   
2014. november 5.  

1. Tájékoztató 

 

Tartalom: 
I. A KT tagok bemutatkozása 

II. A Közalkalmazotti Tanács jogköre, feladatai 

III. Hírmondó: Aktuális kérdések – válaszok, a JNSZ Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetőségének tájékoztatása alapján  

 

I.  A KT tagok bemutatkozása 

A Jász - Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeiben 2014 

tavaszán titkos szavazással választották meg a közalkalmazottak a Közalkalmazotti Tanácsot.  

A  KT névsora: Matuszkáné Barta Mária elnök, tagok: Baloghné Bencsik Izabella, Imréné 

Cselóczki Andrea, Földesiné Ungi Marianna, Pappné Szabó Gabriella.  

A KT tagok bemutatkozása: 

Matuszkáné Barta Mária 

2001 óta a Szolnoki Tagintézményben gyógypedagógusként dolgozom, elsősorban a szakértői 

bizottsági tevékenységben. Ezt megelőzően eltérő tantervű általános iskolában tanítottam. 

Megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam kollégáim bizalmát a Közalkalmazotti Tanács 

tagsági, majd elnöki feladatainak ellátására. 
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Baloghné Bencsik Izabella  

2008 óta dolgozom logopédusként a Szolnoki Tagintézményben. Előtte magyar szakos 

tanárként és nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusként tevékenykedtem.  

Szeretném eredményes munkával megköszönni kollegáim bizalmát.  

  

 Imréné Cselóczki Andrea: 

38 éves, gyógypedagógus vagyok. Családommal Kunszentmártonban élek. Dolgoztam 

óvónőként, általános iskolában integráló gyógypedagógusként és pedagógiai szakszolgálatnál. 

2004. február 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottságnál dolgoztam, majd 2013 októbere óta a  kunszentmártoni 

tagintézmény gyógypedagógusa vagyok. Már több esetben voltam a közalkalmazotti tanács 

tagja. Bármely kérdésben szívesen segítek. 

 

Földesiné Ungi Marianna 

Munkahelyem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézmény Szakértői Bizottsága, itt dolgozom gyógypedagógusként 2002. április 1. 

óta. 

Ezt megelőzően az oligofrén - tiflopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanári oklevél 

megszerzése után Monoron dolgoztam egy általános iskola gyógypedagógiai tagozatán 1986. 

július 1-től 2001. augusztus 31-ig (ebből 7 évet voltam otthon a két fiammal GYES-en, 1988-

1995-ig). 2001-ben Szolnokra költöztünk, alig fél évet töltöttem el a Liget Úti Általános 

Iskola foglalkoztató tagozatán, amikor lehetőséget kaptam arra, hogy a Szakértői 

Bizottságban helyezkedhessek el, azóta itt dolgozom. Közben elvégeztem posztgraduális 

egyetemi képzés keretében a mentálhigiénés szakembereket képző szakot, melyhez 

kapcsolódóan szakvizsgát is szereztem. Továbbá grafológus-írásszakértői tanfolyamot is 

végeztem a GYES ideje alatt. A Közalkalmazotti Tanács tagjaként 2014. május 8. óta 

tevékenykedem. 
 

Pappné Szabó Gabriella 

50 éves vagyok, 29 éve, hogy pedagógusként dolgozom. Tanítói, biológia szakos tanári, 

kémia szakos tanári és gyógypedagógus-logopédia szakos tanári diplomával rendelkezem. 22  

évet töltöttem a többségi pedagógia szolgálatában, 7 éve, hogy „csak” gyógypedagógusként  

dolgozom a Jászberényi Tagintézményben.  

Családomat tekintve két lányom közül a nagyobbik fizikus, doktorandusz a Műszaki  

Egyetemen, a kisebbik biológusnak készül az ELTE-n. 

Köszönöm a bizalmat, amellyel a KT tagjai közé választottatok, igyekszem a Tanács  

munkájában legjobb tudásom szerint részt venni. 

 

A közalkalmazotti tanácsot három évre választják a közalkalmazotti dolgozók. Szeretnénk 

ezen időszakban a Szakszolgálat minden közalkalmazottjának érdekeit képviselni. 

Kötelességünknek érezzük a munkavállalók gondjainak és véleményének 

megismerése/képviselete érdekében a munkavállalókkal való kapcsolattartást, konzultációkat. 

A felmerülő kérdések megtárgyalását kezdeményezzük a munkáltatónál. A folyamatos 

munkáról tájékoztatást adunk ebben a formában is.  

Tervezzük azoknak a tagintézményeknek a felkeresését, ahol nincs személyesen jelen KT tag. 

Előzetes egyeztetést követően 2015. januárban Törökszentmiklósra, februárban Karcagra, 

márciusban Tiszafüredre szeretnénk elmenni egy közös konzultációra.  
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II.      A Közalkalmazotti Tanács jogköre, feladatai: 

A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben 

meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása tekintetében. 

A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti: 

 a munkáltató belső szabályzatának tervezetét, 

 a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, 

 a korengedményes nyugdíjazásra és a megváltozott munkaképességű 

közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket, 

 a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint 

 a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet. 

A közalkalmazotti tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely 

a munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés szabályainak megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a 

tájékoztatást nem tagadhatja meg. 

A közalkalmazotti tanács, illetve a tagja a működése során tudomására jutott adatokat, 

tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése, illetve a 

közalkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra. 

A munkáltatót legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a 

részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról. 

A közalkalmazotti tanács a közalkalmazotti részvételi jog gyakorlásának szervezeti formája, 

elsősorban a közalkalmazottak jóléti, szociális érdekeivel összefüggő kérdésekben játszik 

szerepet. 

 

Természetesen elsődleges célunk az együttgondolkodás, a közvetlen munkáltatói és 

munkavállalói érdekek jogkörünkbe tartozó képviseletében.  

 

IV. Hírmondó: Aktuális kérdések – válaszok 

 

A munkatársak részéről felmerült kérdésekre kapott válaszokat közöljük, illetve egyéb 

közérdekű tájékoztatást. 

 

Ez alkalommal a Főigazgatóság szóbeli tájékoztatása alapján tesszük közé a válaszokat.  

 

1, Milyen lehetőségek vannak a munkába járásra vonatkozó utazási költségtérítések 

igénylésére? 

A napi munkába járás közigazgatási határon kívülről történhet bérlettel vagy menetjeggyel. A 

bérlet megvásárlásakor számlát is kell kérni, amely 86%-át a HR ügyintéző számfejtése után a 

dolgozó folyószámlára utalással kapja meg. 

Saját gépjármű igénybevétele munkába járás céljából előzetes engedélyhez kötött. Számfejtést 

követően 9 Ft/km összeg alapján kerül utalásra a dolgozó számlájára. 



4 
 

 

2, A gyógypedagógiai pótlék a korai fejlesztést végző, sajátos nevelési igényű gyermekekkel 

foglalkozó kollégák esetében adható-e? 

A gyógypedagógiai pótlékra vonatkozóan a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 16. 

paragrafus (7) az irányadó. Ez alapján szakszolgálatokban nem adható ez a pótlék. 

 

3, A munkakörükből adódóan számítógéppel történő tartós munkavégzést ellátó kollégák 

jogosultak-e a szemüveg vásárláshoz igénybe vehető valamilyen mértékű  kedvezményre? 

Jelen tanévben a munkakörükből adódóan számítógéppel történő tartós munkavégzést ellátó 

kollégák számára szemüveg vásárlásához igénybe vehető kedvezmény adására - a KLIK 

tájékoztatása alapján – nincs pénzügyi lehetőség. 

Főigazgató asszony jelezte, hogy a következő évben keresi ennek a támogatásnak a 

lehetőségét. 

 

4, Van-e  újabb központi információ/állásfoglalás a banki költségek kompenzálására 

vonatkozóan (KLIK fenntartású intézmények dolgozóit érintően)? Központilag várható ennek 

rendezése, vagy jelenleg kizárólag egyedi eljárásmód lehetséges? 

 A KLIK fenntartású intézmények dolgozóit illetően a banki költségek kompenzálására 

vonatkozóan, a vezetőség tudomása szerint nincs lehetőség. 

 

 

Egyéb információk: 

A Közalkalmazotti Tanács legutóbbi ülését 2014. október 16-án tartotta. 

A következő tanácsülés tervezett ideje 2014. november 27. 

 

 

 

Várjuk a kérdéseiteket, vagy bármilyen egyéb javaslatot. 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács 

 

 

 

 

 

 

Szolnok, 2014. november 5.  
 
 

 


