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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. június 

Tájékoztató kiadvány 

 

Tartalom: 

I. Beszámoló a 2017-18-as tanévben végzett munkánkról 

II. Aktualitások 

 

I. Beszámoló a 2017-18-as tanévben végzett munkánkról 

 

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

Pappné Szabó Gabriella, Magyarné Kovács Ildikó (elnök) 
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   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 kapcsolattartás lehetőségek szerint 

személyesen és elektronikus formában a közalkalmazottak teljes körével, valamint a 

közalkalmazotti kérések-kérdések tisztázására elektronikus formában a Főigazgatósággal, 

valamint a Szolnoki Tankerületi Központ szakszolgálati referensével.  

A KT működésének tartalmi részét a KáTéTé 5 elektronikus kiadványban tesszük közzé, 

mivel az információ-átadás e formában a leghatékonyabb. 

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. A KT tagságára 

vonatkozó adatokat is aktualizáltuk. 

Folytattuk a kihelyezett üléseket a tagintézményekben, telephelyeken.  

A tanév során összesen hat alkalommal ült össze a Közalkalmazotti Tanács. Helyszínek 

voltak: 2017. szeptemberben az Újszászi Telephely, 2017. novemberben a Mezőtúri 

Tagintézmény. 2018 januárjában a Törökszentmiklósi, majd ez év márciusban a Jászapáti 

Tagintézményben, 2018. áprilisban a Fegyverneki Telephelyen jártunk.  A tanév utolsó ülését 

praktikus okokból az Újszászi Telephelyen tartottuk.  Ezeket az alkalmakat használtuk föl a 

tagintézmények dolgozóival való kapcsolat személyesebbé tételére, valamint a kollégák 

véleményének, problémáinak megismerésére.  

Kérések esetén javaslattevő, illetve közvetítő szerepet vállaltunk. A fenntartó illetékességébe 

tartozóan a Szolnoki Tankerületi Központtól Dr. Takács Orsolya szakszolgálati referens 

asszony adott tájékoztatást, és segítette a problémák tisztázását, a kérdések megválaszolását. 

Ilyen volt a szupervízió és a cafetéria. A béren kívüli juttatások között például az iskolás 

gyermeket nevelő kollégák iskolakezdési támogatása vagy a SZÉP-kártya mint cafetéria-elem 
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került szóba a kollégáink körében. A béren kívüli juttatások – mint többször hallottuk – a 

központi költségvetés függvényét képezik.  

Egyéb támogatási formákkal kapcsolatosan is kértünk tájékoztatást, például a főállású 

gyógytestnevelők részére a munkaruha-vásárlás támogatása ügyében. Pozitívumnak tekintjük, 

hogy a főigazgatói pályázatban bizonyos támogatásformák lehetősége megjelent.   

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 is.   

Kialakítottuk a KT egységes álláspontját a vezetői pályázattal kapcsolatosan, véleményeztük a 

főigazgatói pályázatot, és támogattuk azt.  

Az év szakembere/dolgozója elismerést elbíráló bizottságban a Közalkalmazotti Tanács 

képviseletében részt vett a KT elnöke is.   

A KT elnöke az intézményi önértékelés munkacsoportban részt vett a kiemelt intézményi 

elvárások éves vizsgálatában.  

A munkatársaktól érkezett kérdéseket és az arra adott válaszokat a „KáTéTé 5” 

hírlevelünkben osztottuk meg a kollégáinkkal.  

A hírlevelet a 2017/18-as tanévben négy alkalommal: 2017. októberben, decemberben, 2018. 

márciusban jelentettük meg, illetve e helyütt: júniusban.  

 

                                                                           Közalkalmazotti Tanács 

      

Szolnok, 2018. június 08. 

 

II. Aktuális kérdések: 

A KT-hez a kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétellel kapcsolatosan érkezett 

kérdés, mely a távollétre, illetve annak időtartamára vonatkozott. A jogszabály (munka 

törvénykönyve) rendelkezései a következők: 

„A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

(Mvt.), illetőleg az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről szabályozzák. Ezekre épül a 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság 
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orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről, mely konkrétan meghatározza az orvosi 

alkalmassági vizsgálatok rendjét. A vizsgálatok elvégeztetése a munkáltató feladata. Mivel 

ennek megszervezése és végrehajtatása munkáltatói kötelezettség, a munkavállalót utasítania 

kell a szükséges vizsgálatokon való részvételre. Ez pedig kötelező jellegű. A munkáltatói 

feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a 

munkavállalóra hárítani (Mvt. 2. § (2 ) ). 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c) pont értelmében a 

munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól a kötelező orvosi vizsgálat teljes 

időtartamára, a 146. § (3) bekezdés b) pont értelmében erre az időszakra távolléti díj illeti 

meg.” 

 

 

Kedves Kollégák! 

Továbbra is várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, kéréseiteket. 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 

 


