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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Olyan céllal jelentetjük meg ezt a kiadványt, 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 

Erre a címre várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat. 

 

 

 

2016. november 

Tájékoztató kiadvány 

 

Tartalom: 

I. Fenntartói illetékességbe tartozó kérdések  

II. JNSZMPSZ álláshelyei és a beiskolázás aktuális adatai 

III.  A nevelő-oktató munkát segítő kollégák bérrendezése 

IV. A Jászapáti Tagintézmény bemutatkozása 

V. A Kunhegyesi Tagintézmény bemutatkozása 

 

 

Kedves Kollégák! 

 

A 2016/17-es tanévben első alkalommal jelentetjük meg ezt a kiadványt. Az összeállításban, a 

tartalomban igyekeztünk az aktualitásokra figyelni. A KLIK Szolnoki Tankerület 

munkatársának válaszait tesszük közzé, elsősorban a Tankerületi Központok megalakulásával 

kapcsolatosan. Szintén közérdeklődésre tarthatnak számot a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat 

aktuális álláshelyeinek számadatai, valamint a beiskolázási terv jelen állapota. 

Több, a pedagógiai munkát segítő kolléga kérdésére adunk egy rövid tájékoztatást a 

bérrendezésük jelen helyzetéről.  

Kiadványunk második felében pedig a két legújabb szakszolgálati feladatellátó helyet 

mutatjuk be, ezzel teljessé válik a KáTéTé 5 keretében a Tagintézményi bemutatkozás. 

 

Köszönettel tartozunk ezen a fórumon is az Újszászi Telephely munkatársainak, mert a 

november 11-i Közalkalmazotti Tanács ülését náluk tarthattuk meg. 
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I. A fenntartói illetékességbe tartozó kérdésekkel Dr. Takács 

Orsolyához (KLIK Szolnoki Tankerület) fordultunk: 

1. Egy rövid tájékoztatást szeretnénk kérni arról, hogy milyen változások várhatóak a 

Tankerületi Központok megalakulásával. 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában a Tankerületi Központok 

megalakulásával nem várható jelentős változás, hiszen eddig is a teljes megyei intézmény a 

Szolnoki Tankerülethez tartozott és a központok megalakulása után is a Szolnoki Tankerületi 

Központhoz fog tartozni.  

A működtetési feladatok átvételével együtt várhatók inkább változások azon tagintézmények 

vonatkozásában, ahol eddig ezeket a feladatokat az önkormányzatok látták el. Ez a JNSZM 

Pedagógiai Szakszolgálat vonatkozásában 5 tagintézményt, 2 telephelyet, 7 önkormányzatot 

érint.  

Az ezzel kapcsolatos egyeztetések folyamatosak mind az intézményekkel, mind pedig az 

önkormányzatokkal. Mindannyian arra törekszünk, hogy a feladatellátás változatlan 

színvonalon folyjon tovább, a kollégák és a szakszolgálatnál megforduló szülők, gyerekek az 

átalakulást pozitív változásként éljék meg. 

2. Több kolléga érdeklődött, hogy a pedagógus béremelés ütemezése (a pedagógus 

minősítésekben nem érintettekre is vonatkozóan) időben, százalékban meddig és milyen 

mértékben van központilag előretervezve?  

Ennek szabályozása nem tartozik a tankerület hatáskörébe, 

3. Korábban a banki költségekre számlavezetési kompenzációként  a banki igazolások alapján 

juttatást kaptunk. Ez még várható lesz? 

4. Van-e esély a cafeteria bevezetésére a közoktatásban 2017-től ? 

A jövő évi költségvetés tervezése jelenleg zajlik, így erre a két utolsó kérdésre a tervezés 

lezárultával, a jóváhagyott intézményi költségvetés ismeretében lehet majd pontos választ 

adni. 

 

 

II. Bögödi Beáta, szakmai és koordinációs főigazgató-helyettes 

tájékoztatása: 

 

A, JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat álláshelyeiről: 

 
Betöltött álláshelyek (2016.11.07.-i állapot) 
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 Főállású Részmunkaidős Túlóra Megbízás Összesen 

Pedagógus 112,5 5,68 0, 38 16,62 135,18 

NOKS  12,75 - - 1   13,75 

Egyéb 13,62 - - 1,1   14,72 

Összesen 138,87 5,68 0,38 18,72 163,68 

 

Jelenleg 6 pedagógus álláshely van meghirdetve. 

3 álláshelyre 2017. januártól jönnek kollégák. 

3,32 álláshely tartalék (pl. megbízásra, GYES-ről visszaérkezőknek stb.) 

Engedélyezett álláshelyek: 176 

Ebből: 

 147 pedagógus 

 14 NOKS 

 15 Egyéb 

 

 

B, Beiskolázási terv aktuális állapota a JNSZM Pedagógiai 

Szakszolgálatnál: 

2016. gazdasági évre kapott továbbképzési támogatás 1 850 000 Ft volt.  

A 2016/2017. tanévi beiskolázási tervben 66 kolléga szerepel. A beiskolázási tervnek 2 

alkalommal történt módosítása a meg nem valósult képzések miatt. 

Képzések eloszlása: 

 szakvizsgás képzés: 13 fő (tandíj támogatással – 63,475%) 

 mesterképzés: 2 fő (állami ösztöndíjjal) 

 szintmegújító képzés: 1 fő (útiköltség támogatással) 

 pedagógus továbbképzés: Szól-e? 21 fő (képzési költség támogatással - 66%) 

                                               ADHD 25 fő (képzési költség támogatással - 60%) 

                                              Huple 3 fő (képzési költség támogatással – 63, 475%) 

 TSMT: 2 fő (2016-ban nem kerültek be a képzésre, mert várólista van) 

 SZIT: 1 fő (Nem indult a képzés) 

 ADOS: 1 fő (Nem indult a képzés) 

A Szól-e? és az ADHD képzés utólag szerveződött, mivel 4 fő képzése nem valósulhatott meg 

2016-ban és az ezekre betervezett összeg felhasználásáról utólag kellett gondoskodni. A meg 

nem valósult képzések költségei a 2017. gazdasági év költségvetésébe betervezésre kerültek.  
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III. A nem pedagógus végzettségű, nevelést és oktatást segítő dolgozók 

juttatásairól  
(Sipos Imre helyettes államtitkár sajtóban megjelent tájékoztatása alapján) 

 
2016-ban két alkalommal 35.000 Ft értékben a béren kívüli juttatást már megkapták a 

kollégák. 

2017. január elsejétől 7+3 százalékos béremelést biztosítanak, 7 százalékot e dolgozói kör 

minden tagja megkap, 3 százalékot differenciáltan lehet szétosztani. 

 

 

 

 

IV. JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény – Bemutatkozás 

mb. Tagintézmény-igazgató: Koczka Csabáné 

Jászapátin a Pedagógiai Szakszolgálat a KLIK engedélyével 2015. szeptember 1-jével kezdte 

meg működését a jászberényi Tagintézmény telephelyeként. 

A 2016/2017-es tanév újabb mérföldkő az intézményünk életében, már nem telephelyként, 

hanem tagintézményként működünk. 

 

A legfőbb cél és egyben elvárt feladat, hogy a Jászapáti Pedagógiai Szakszolgálat 

törvényes működési rendje, a szakmai munka kívánalmaknak megfelelő minősége 

kialakuljon oly módon, hogy a gyermekek, tanulók, a szülők, a köznevelési intézmények, 

a fenntartó elégedettségét váltsa ki.  

 

Szakszolgálatunk „székhelyintézménye” Jászapáti város központjában található a Gróf 

Széchenyi István Katolikus Középiskola és Kollégium telephelyének épületében, az I. 

emeleten kapott helyet, autóval és tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető. Az épület 

nem kifejezetten rendelkezik tevékenységi körünk specifikumaihoz szükséges adottságokkal, 

de igyekeztünk megteremteni a célnak megfelelő, optimális munkakörülményeket. A 

helyiségek berendezési tárgyait, bútorait a középiskola biztosította számunkra, a terápiás és 

diagnosztikus eszközöket folyamatosan igyekszünk bővíteni, azonban a speciális feladatok 

(pl. korai ellátás) megjelenésével olykor e tekintetben adódnak nehézségek. Az épületben 4 

helyiség használható a szakmai munka elvégzésre, melyek a terápiás foglalkozások és 

diagnosztikai munka megvalósulását segítik, míg egy nagyobb helyiség (iroda) a mindennapi 

munka előkészületeit (fénymásolás, szakvélemények javítása, nyomtatása), Team-ek, 

esetmegbeszélések megtartását szolgálja. 

A tagintézményben folyó munka mellett, a jászság 9 település oktatási-nevelési 

intézményében eltérő infrastrukturális háttérrel és lehetőségekkel végeznek a logopédusok és 

a gyógypedagógus terápiás munkát.  

JNSZMPSZ Jászapáti Tagintézmény által ellátott települések: 

 

Alattyán 

Jánoshida 

Jászalsószentgyörgy 

Jászapáti 

Jászdózsa 
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Jászivány 

Jászkisér 

Jászladány 

Jászszentandrás 

 

Ezen településekhez 19 oktatási-nevelési intézmény tartozik, ahol nagy számban fordulnak 

elő magatartási és tanulási problémával küzdő gyermekek, tanulók. 

 

1. Személyi, tárgyi feltételek: 

2016. szeptember 1-én tagintézményünk alkalmazotti létszáma 6 fő.  

 

Az intézmény dolgozói: 

a) Az intézményben dolgozó főállású foglalkoztatott száma: 6 fő. 

Pedagógus munkakörben foglalkoztatottak: 

 2 fő logopédus  

-     Szilák Zsófia 

-     Olenyik Karolina 

 2 fő tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus  

- Koczka Csabáné (mb. tagintézmény-igazgató) 

- Kisné Magyar Mária (mb. tagintézmény-igazgató helyettes) 

 1 fő klinikai gyermek-szakpszichológus  

- Borbás Erzsébet 

 

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott:  

 1 fő szakszolgálati titkár 

- Mihályi Anna 

 

b) Nem főállású dolgozók száma: 7 fő  

 Az elmúlt évhez hasonlóan ebben a tanévben lehetőség nyílt arra, hogy óraadókkal 

biztosítsuk a gyógytestnevelés és korai gondozás terén ellátásra szoruló gyermekek 

fejlesztését. 

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak:  

 2 fő gyógypedagógus 

- Kovácsné Tóth Magdolna (szomatopedagógus, tanulásban akadályozott szakos 

gyógypedagógus) 

- Gulyásné Balla Ágnes (tiflopedagógus, tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus) 

 4 fő gyógytestnevelő 

- Veleczki János 

- Urbán Ferenc 

- Szilágyiné Bánlaki Gabriella 

- Panyi Csaba 

 1 fő takarítónő 

- Császár Miklósné 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászapáti Tagintézményének 

küldetésnyilatkozata 

Egy gyermek születése a családban a legnagyobb örömök közé tartozik. Vannak családok, 

amelyek egészségesen fejlődő gyermeket nevelnek és vannak, amelyekben a gyermek 

különleges figyelemre szorul, amely irányulhat a gyermek személyiségére, beszédére, 

mozgására, tanulási képességeire, magatartására, szocializációjára. Fontos a korai felismerés, 

a pontos diagnózis, a szakember mielőbbi találkozása a gyermekkel a komplex terápia 

elindítása a hatékony fejlesztés érdekében. 

„Nincs a világon olyan meredek szikla, avagy torony, amelyre fel ne lehetne hágni annak 

akinek lábai vannak, csupán alkalmas létrát kell felállítani, vagy megmászható lépcsőfokokat 

kell kivágni, megfelelő fekvésben és rend szerint vágva ezeket, s a leomlás veszedelme ellen 

korláttal kell körös-körül megerősíteni.” (Comenius) 

A „meredek szikla, avagy torony” a társadalom, az „alkalmas létrát” a megmászható 

lépcsőfokokat a szakembernek kell „megfelelő fekvésben, rend szerint vágva” apró, egymásra 

épülő lépésekkel felépítenie. A „körös-körül megerősítő korlát” a szülő, illetve a tágabb 

környezet, akiknek segítségével, együttműködésével tudja a szakember a gyermeket 

megtanítani sziklát és tornyot mászni.  

 Ennek szellemében dolgoznak a Jászapáti Tagintézmény szakemberei, amellett, hogy 

igyekeznek megfelelni mind a külső, mind a belső elvárásoknak. 

 

 

 

V. A JNSZMPSZ Kunhegyesi Tagintézményének bemutatkozása  
 

mb. Tagintézmény-igazgató: Zsidóné Kádár Terézia 

 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kunhegyesi Tagintézménye 

hivatalos működését 2016. február 15-én kezdte meg.  

A tagintézmény, a Kunhegyesi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth Úti 

Általános Iskolai Tagintézményének jobb szárnyában kapott helyet.  
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Ellátási körzetünkbe Kunhegyes járás 6 települése tartozik: Abádszalók, Kunhegyes, 

Tiszabura, Tiszagyenda, Tiszaroff és Tomajmonostora. 

 

 Jelenlegi pedagógus létszámunk 4 fő: 1 fő pszichológus, 1 fő tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakos gyógypedagógus (4 órában), 1 fő fejlesztőpedagógus, óvónő, 1 fő 

fejlesztőpedagógus (2017. februárban végez gyógypedagógusként). 

A pedagógiai munkát és az ügyviteli teendőket 1 főállású ügyviteli alkalmazott segíti.  

 

Intézményünk szakemberei az alábbi szakfeladatokat látják el:  

- gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás  

- szakértői bizottsági tevékenység  

- nevelési tanácsadás  

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.  

 

Szakfeladataink ellátásához jelenlegi létszámunk nem elegendő, ezért a logopédiai  ellátást, a 

gyógytestnevelést és a korai fejlesztést megbízási szerződéssel dolgozó kollégák végzik. 

 

 A tagintézmény speciális céljai között prioritásként szerepel a partneri igények mind 

magasabb színvonalú kielégítése, minőségi szolgáltatás nyújtása, szakmai szolgáltatás 

rendszerének kiépítése, bővítése. 

Az intézmény működéséhez nélkülözhetetlen a külső partnerekkel való együttműködés, amit a 

feladatellátás elindítása óta folyamatosan építünk.  



8 
 

Fontos a szülőkkel, valamint a gyermekek oktatását, nevelését végző intézményekkel való 

kapcsolattartás, konzultáció annak érdekében, hogy mindenki a számára legmegfelelőbb 

terápiás és fejlesztő ellátást kaphassa meg.  

 

Jövőképünk kialakításánál is a szülőkre fókuszáltunk, hiszen feléjük szeretnénk leginkább 

nyitni, így elérve a gyerekekkel való hatékonyabb foglalkozást.  

A külső szakmai partnerek közül szakszolgálatunk együttműködési megállapodást kötött az 

Abádszalóki Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a kunhegyesi Család- és 

Gyermekjóléti Központtal is. 

 

További jó munkát kívánunk a fentebb bemutatkozott Tagintézmények dolgozóinak is. 

 

 

 Kedves Kollégák! Továbbra is várjuk a véleményeiteket, felvetéseiteket, kéréseiteket. 

 

 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


