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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 közalkalmazottakat érintik, és a Közalkalmazotti Tanács feladatkörébe, 

illetékességébe tartoznak.  

 

Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat: kt5.tajekoztato@gmail.com 

 

 

Ká  Té  Té  5 
 

2018. március 

Tájékoztató kiadvány 
 

Tartalom: 

I. Beszámoló a 2017-18-as tanév 1. félévében végzett munkánkról 

II. Tagintézményi kihelyezett ülések 

III. Aktualitások, fölvetések 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

A 2017/18-as tanévben az első alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt. 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 igyekszünk választ találni.  
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I. Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Közalkalmazotti Tanácsának 2017-18-as tanév 1. félévében végzett 

munkájáról 

 

A Közalkalmazotti Tanács tagjai: Baloghné Bencsik Izabella, Földesiné Ungi Marianna, 

Pappné Szabó Gabriella, Magyarné Kovács Ildikó (elnök) 

Dokumentumok: A működésünk alapdokumentuma az Ügyrend, Közalkalmazotti 

Szabályzattal nem rendelkezünk. 

A Közalkalmazotti Tanács illetékessége: Együttdöntési jog  és véleményezési jog a 

jogszabályi keretek alapján. 

A Közalkalmazotti Tanács működéséről: 

Munkaformáink az Ügyrendnek megfelelően rendszeres ülések keretében történő 

megbeszélések a KT tagjainak részvételével, valamint folyamatos kapcsolattartás 

lehetőségek szerint személyesen, valamint elektronikus formában a közalkalmazottak 

teljes körével, valamint a közalkalmazotti kérések-kérdések tisztázására időnkénti 

konzultációk a Főigazgatósággal, valamint a fenntartói részről a szakszolgálati referenssel.  

A KT működésének tartalmi részét a KáTéTé 5 elektronikus kiadványban közzétesszük, 

mert a kapcsolattartás és információ átadás e formában hatékony a területi, megyei 

feladatellátás miatt. 

A KT feladatellátáshoz órakedvezményt az előzetes kérést, engedélyezést követően 

aktuális feladatellátásra vehetjük igénybe. 

 

Ebben a tanévben munkánkat a Közalkalmazotti Tanács Ügyrendjének módosításával, 

valamint a KT intézményi honlapon való megjelenésének megújításával kezdtük. A 

honlapon történő megjelenést áttekinthetővé tettük, valamint közöltük a jogszerű 

működésre, a Közalkalmazotti Tanács hatáskörére vonatkozó törvényi hivatkozásokat. 

Matuszkáné Barta Mária nyugdíjba vonulása miatt a KT tagságára vonatkozó adatokat is 

aktualizáltuk 

Folytattuk a kihelyezett üléseket a tagintézményekben, telephelyeken. Helyszínek voltak: 

2017. szeptemberben az Újszászi Telephely, 2017. novemberben a Mezőtúri, valamint 

2018 januárjában a Törökszentmiklósi Tagintézmény. Ezeket az alkalmakat használtuk föl 

a tagintézmények dolgozóival való kapcsolat személyesebbé tételére, valamint a kollégák 

véleményének, problémáinak megismerésére, a közvetlen kommunikációra.  

 

Kérések esetén javaslattevő, illetve közvetítő szerepet vállaltunk. A fenntartó 

illetékességébe tartozóan a Szolnoki Tankerületi Központtól Dr Takács Orsolya 

szakszolgálati referens adott rendszeres tájékoztatást, és segítette a problémák tisztázását, 

a kérdések megválaszolását, többek közt a szupervízióval, postabontással kapcsolatosan. 

A cafetéria tekintetében sajnos eddig sem számolhattunk be változásokról, pedig a juttatás 
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folyamatosan felmerülő kérés / igény a munkatársaink részéről. Egyéb támogatási 

formákkal kapcsolatosan is kértünk tájékoztatást, de a cafetéria és az egyéb juttatások 

mindegyike a központi költségvetés függvénye.  A kapott információkat szintén a 

„KáTéTé 5” néven megjelenő hírlevelünkben osztottuk meg a kollégáinkkal. A hírlevelet 

az első félévben eddig kétszer: novemberben és decemberben jelentettük meg az 

intézményi honlapon, de egyúttal a tagintézményeknek is megküldtük. 

A Főigazgatóságtól, Kovácsné Bögödi Beáta szakmai és koordinációs főigazgató 

helyettestől tájékoztatást kértünk a betöltött és betöltetlen álláshelyekről, a képzési és 

továbbképzési adatokról, a 2017/18-as tanév továbbképzési tervéről. Az útiköltség 

elszámolásával kapcsolatosan a HR-Gazdasági Iroda vezetője adott választ, melyben 

fölhívta a figyelmet a nyomtatványok helyes és pontos kitöltésére. Tájékoztatást kértünk 

továbbá a 2017-es illetmények változásáról.  

                               

Szolnok, 2018. január 26.                       

                             

A beszámolót készítette: Magyarné Kovács Ildikó (KT elnök) 

                                         

 

 

II. Kihelyezett KT ülések a Törökszentmiklósi és a Jászapáti Tagintézményben 

 

A 2018. január 19-ei Közalkalmazotti Tanács ülését a Törökszentmiklósi Tagintézményben 

tartottuk, majd március 8-án a Jászapáti Tagintézménybe látogattunk el. Mindkét helyre 

örömmel látogattunk el, és ezen a fórumon is köszönjük a szíves fogadtatást a tagintézmények 

dolgozóinak és a vezetőknek.  Tervünk, hogy a tanév második felében folytatjuk a kihelyezett 

üléseket, áprilisban Fegyvernekre, májusban, júniusban a Szolnoktól távolabbi 

tagintézményekbe is szeretnénk eljutni.  

Több kérdés, aktualitás fogalmazódott meg a két ülés közötti időben is.   

Örömmel vettük, hogy a KT elektronikus címére is érkezett kérdés, fölvetés. 

 

III. Továbbított aktuális kérdések, kérések 

A munkatársainkat továbbra is foglalkoztatja a munkáltató által adható béren kívüli juttatások, 

az ún. cafetéria kérdése. Az aktuális problémákat, kéréseket, illetve a kollégáink véleményét 

„monitorozva” újra és újra felmerül a cafetéria hiánya. Bízunk abban, hogy egyszer jó 

hírekről is be tudunk számolni, most csak közvetíteni tudjuk a kéréseket. 

Csibi Enikő Főigazgató Asszonyhoz, illetve a Szolnoki Tankerületi Központ 

szakszolgálati referenséhez, Dr. Takács Orsolyához fordultunk a szíves tájékoztatásért, 

válaszokért.  

E helyütt közöljük Csibi Enikő Főigazgató Asszony válaszait.  

 

1. Úgy tudjuk, van olyan tagintézmény, ahol a korai fejlesztő szakemberek a 

munkaruhára kaptak támogatást. Van-e lehetőség ennek a kiterjesztésére, intézményi szinten 
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az egységes szabályozásra? (A kollégák szerint elfogadható megoldás lehetne akár egy 

„guruló” rendszerű támogatás is.)  

„Aktuálisan a Karcagi Gólyafészek Otthonban történő korai fejlesztő tevékenységet végző 

kollégák számára engedélyeztünk munkaruha beszerzést, tekintettel arra, hogy ez egy „zárt”, 

egészségügyi intézmény, ahol a kinti ruha nem megfelelő. A költségvetésünkbe ezt nem 

terveztük, így ez egyedi esetként regisztrálandó.  

A 2018. évi költségvetésünk nem teszi lehetővé a „guruló” rendszerű támogatást sem, ám a 

2019. évibe betervezhetjük, amennyiben a Fenntartó jóváhagyja.” 

 

2.  A főállású gyógytestnevelők munkaruha vásárlásának támogatása ugyanilyen 

fontosságú, hiszen a melegítőket, edzőcipőket nekik szükséges megvenniük a mindennapi 

munkájukhoz, s ez nem kis költséget jelent a dolgozóknak. Van-e lehetőség erre? 

 „E kérdésre a  válaszom megegyezik az előzővel: a költségvetésben egyelőre erre keretünk 

nincs.” 

 

3. A feladatellátási helyre szolgálati gépkocsival közlekedő kollégák aggályosnak 

találták, hogy nincs CASCO - biztosítás az autókon. Felvetődött, hogy adott esetben ki viseli 

az anyagi felelősséget. 

„Ezt a kérdést saját hatáskörben megválaszolni nem tudom, továbbítom a Fenntartó illetékes 

osztályára. A válaszukat továbbítani fogom.” 

 

4.  A cafetériával kapcsolatos, ismétlődő kérdés: Milyen kilátások vannak arra, hogy a 

szakszolgálati közalkalmazottak e béren kívüli juttatásban részesüljenek?  

„Nincs tudomásom ilyen tervről.” 

 

5. Ennek (ti. béren kívüli juttatás) részeként a pedagógusok a szakkönyv-támogatás 

ügyében is érdeklődtek. Nem mindent lehet – különösen a friss szakirodalmat nem – az 

internetről letölteni vagy könyvtárból kikölcsönözni. 

„Nincs tudomásom, sem engedélyem ilyen juttatásra. A költségvetésünkbe ez nem került 

betervezésre, korábban sem tudtunk ilyen juttatást biztosítani. Nem látok erre fedezetet, és 

március hónapban (szinte még az év elején) a megtakarítás mennyiségét sem.” 

 

6. Felmerült az iskolakezdési támogatás igénye az iskolás gyermek(ek)et nevelő 

közalkalmazottak részéről. A szeptemberi iskolakezdési támogatás a dolgozóknak adható, 

egyszeri cafetéria-elem. Mindkét szülő igénybe veheti, ha a munkáltatója él ezzel a kedvező 

adózással járó juttatással. Ez a cafetéria-elem terheli a legkevésbé a munkáltatót, hiszen 

egyszeri juttatás, a gyermekes szülőknek viszont nagy segítség. Kollégáink arról érdeklődtek, 

hogy milyen formában lehet hozzájutni, illetve tervezi-e a Szolnoki Tankerületi Központ 

2018-ban ezt a támogatást. 

„Nekem nincs tudomásom ilyen tervről.” 

Köszönjük Főigazgató Asszonynak a szíves tájékoztatást! 

Dr. Takács Orsolya válaszait a következő hírlevelünkben tesszük közzé. 
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Kedves Kollégák! 

 

Továbbra is várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, kéréseiteket. 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


