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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Negyedik 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 kapcsolattartás formája a következő E-mail: kt5.tajekoztato@gmail.com 
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4. Tájékoztató kiadvány 

 
Tartalom: 

I. A kérdőív keretében beküldött kérdések, témakörök ismertetése 

II. Összegzés, további tervek 

 
I. A februári számban kértünk benneteket egy kérdőív kitöltésére. 

A kérdőívet olyan céllal állítottuk össze, hogy ismertté váljanak azok a témakörök, amelyek a 

leginkább közérdeklődésre számíthatnak. 

 

Köszönjük a visszaküldött, kitöltött kérdőíveket, melyeket mindegyik Tagintézményből és a 

Székhelyintézményből is megkaptunk. 

 

Kértük, hogy a benneteket foglalkoztató, s a Közalkalmazotti Tanács illetékességébe tartozó 

témákat gyűjtsétek össze.  

A következő témákat jeleztétek: (a témákat változtatás nélkül, csak az ismétlődéseket 

kizárva tesszük közé) 

 

 Kérések, kérdések, amelyek közérdeklődésre tartanak számot: 

 

1. A cafetéria lehetőségei, mi várható a KLIK fenntartású intézményekben? (Étkezési 

hozzájárulás, utalvány lehetőségei…stb.) 

2. Az önkéntes egészségpénztári hozzájárulás lehetősége munkahelyi támogatás 

keretében lehetséges-e? 

3. Tájékoztatást kérünk a munkáltatói támogatás esetleges lehetőségéről a banki hitel 

kiváltása céljából. 

4. Egyéb közalkalmazotti hitel, közalkalmazotti munkáltatói kedvezmény keretében 

realitás lehet-e? 
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5. Az otthoni internet hozzájárulás lehetősége, esetleg számítógép vásárlásához 

kedvezmény nyújtása? (Az INYR használat fokozottan indokolná.) 

6. A távolléti díj a közalkalmazottak esetében adható bizonyos esetekben? 

7. A közalkalmazotti bértábla rendezésével kapcsolatosan milyen új információk vannak 

a pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók esetében? (Jelenleg jellemzően 

bérminimumon dolgoznak.) 

8. A szakkönyvek, szakfolyóiratok vásárlásának lehetőségei? 

9. Várható-e ruha, papucs…stb. vásárláshoz támogatás? 

10. A munkaközösségi értekezleteken való részvétel kötelező minden tagintézmény egy-

egy dolgozója számára, viszont az e miatt elmaradt órákat be kell pótolni. Lehetséges 

lenne-e az, hogy az aznapi, neveléssel-oktatással lekötött órákat ne kelljen bepótolni, 

hiszen a szakember egy képzésen vesz részt. 

11. A munkaidő nyilvántartással kapcsolatosan már kaptunk tájékoztatást. Arra 

vonatkozóan viszont nem, hogy a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőre 

vonatkozóan milyen jogszabályi alapja van a mínusz órák fogalmának és 

nyilvántartásának olyan esetben, ha a munkavállaló rendelkezésre áll, csak a gyermek, 

tanuló nem jelent meg a tervezett időpontban? 

12. Miért kell a fizetési előleg felvétele előtt személyesen megjelenni Főigazgató 

Asszonynál, miért nem elég az írásbeli kérelem benyújtása? 

13. A rendkívüli szabadság kérésének indokai mik lehetnek? (Jó lenne ennek lehetősége 

egy-egy napos rosszullét, rövid betegség esetén is, amikor az orvos felkeresése 

elkerülhető.) 

14. A flottás telefonok sorsa hogyan rendeződik? 

15. A pedagógus továbbképzések (hét évenkénti) lehetőségei, követelményei, rendszere, a 

továbbképzések tapasztalatai. 

16. Szakmai nap tartását javasoljuk, az egész intézmény szakalkalmazottainak körében. 

 

 A következő témák közül jelöljétek azokat, amelyekről információt vártok. 

 

1, Tájékoztatás a szabadság tervezéssel kapcsolatosan 2015-ben: igen, mindegyik kérdőíven 

visszajelezve! 

 

2, A foglalkoztatással összefüggő kérdésekről (betöltetlen álláshelyek, meghirdetésre kerülő 

álláshelyek…) igen, mindegyik kérdőíven visszajelezve! 

 

3, A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása az Intézményünkben: 

igen, de nem mindegyik kérdőíven jelezve.     

 

4, Továbbképzési prioritások az egyéb, továbbképzési tervben be nem tervezhető   

lehetőségekről (konferenciákon való részvétel, tanfolyami részvételek…stb.): igen, de nem 

mindegyik kérdőíven jelezve.     

 

5, A szemüveg-vásárláshoz támogatási kedvezmény lehetősége: igen, mindegyik kérdőíven 

visszajelezve! 

 

 

II.   Összegzés, további tervek: 

- Az elküldött kérdések igen nagy részének a megválaszolása fenntartói illetékességbe tartozó, 

az 1-9. kérdések. A Közalkalmazotti Tanács tagjaiként kezdeményeztünk egy tájékoztató 
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megbeszélést Dr. Takács Orsolya szakszolgálati referenssel, melynek keretében szeretnénk 

tájékoztatást kapni a témákról a lehetőségek függvényében. 

 

- A 10-16. kérdések, valamint az öt egyéb témafelvetés szakszolgálati illetékességbe tartozó. 

Kérjük, kértük a Főigazgatóság közreműködését a tájékoztatásban, közös megbeszélés 

keretében. 

 

A kapott információkat megosztjuk ezen a fórumon. Bízunk benne, hogy az áprilisi számban 

ezek már megjelenhetnek. 

 

- Tervezzük, hogy a Tagintézmények igazgatóival, s a Székhelyintézmény vezetőjével egy 

rövid beszélgetést követően körképet adunk arról, hogy ki mit tart a szűkebb munkahelyi 

közössége erősségének és fejlesztendő területének. Ezzel is szeretnénk egymás minél jobb 

megismerését támogatni. A megjelentetése kb. a májusi számban várható. 

 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


