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Kedves Kollégák! 

 

A Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Közalkalmazotti 

Tanácsának tájékoztatóját olvashatjátok.  

Hatodik 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 

 

 

KKKááá      TTTééé      TTTééé      555   
2015. május 

6. Tájékoztató kiadvány 

 

 
Tartalom: 

I. Fenntartói információk, válaszok   

II. Tagintézményi információk: a JNSZMPSZ Tiszafüredi, Mezőtúri, 

Törökszentmiklósi, Szolnoki Tagintézmények a tagintézmény-igazgatók 

véleményének tükrében 

 

 

I. Fenntartói információk, válaszok:   

Korábban kértünk benneteket egy kérdőív kitöltésére. Az összesített kérdéseket, témákat a 

márciusi számban közöltük, az áprilisi kiadványunkban közzétettük azokat az információkat, 

amelyek a szakszolgálat belső illetékességébe tartoztak.  

 

A felmerült kérdések jelentő része viszont olyan témát érintett, amely fenntartói 

illetékességbe tartozó. Szervezetünk egy tájékoztató megbeszélést Dr. Takács Orsolya 

szakszolgálati referenssel. Jelen kiadványunkban az ott elhangzottakról adunk tájékoztatást. 

 

Mottónk: Egyértelmű számunkra is, hogy oktatáspolitikát, gazdaságpolitikát érintőek a 

kérdések, de a fenntartói információk hitelessége ennek ellenére segítő lehet. 

 

A megbeszélésen azokra a kérdésekre, amelyek központi rendezés függvényei, nem 

kaphattunk érdemi válaszokat, mert ezekről megyei szinten sincs tájékoztatás. 
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Ilyen kérdések a következők: 

-    A cafetéria lehetőségei a KLIK fenntartású intézményekben, az önkéntes egészségpénztári 

hozzájárulás lehetősége munkahelyi támogatás keretében, a munkáltatói támogatás lehetősége 

a banki hitel kiváltása céljából, egyéb közalkalmazotti hitel, közalkalmazotti munkáltatói 

kedvezmény lehetőségei, a közalkalmazotti bértábla rendezésével kapcsolatos információk a 

pedagógiai munkát közvetlenül segítő dolgozók esetében, a szakkönyvek, szakfolyóiratok 

vásárlásának lehetőségei, ruha, papucs…stb. vásárláshoz támogatás. 

 

Az egyéb témákra vonatkozóan: 

1. Számítógép vásárlás, internet hozzájárulás lehetőségei: A szakszolgálatok kaptak 

informatikai eszközöket, ezek megyénkénti eloszlása az Educatio honlapján 

megtalálható. Az eszközök munkahelyi, s nem otthoni használatra szolgálnak. 

2. A közalkalmazotti bértábla rendezéséről a pedagógiai munkát közvetlenül segítő 

dolgozók esetében nincs új információ.   

Egy szűkebb munkavállalói kört érintő kérdést szabályoztak, a pedagógus 

végzettséggel rendelkező, s a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottakra vonatkozóan az alábbiak szerint: 

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet,a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

39/C. §
125

 A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül 

segítő munkakörben foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. 

szeptember 1-jén 

a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, 

továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti 

jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál 

beszámítandó idő szerinti kategóriába, 

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba 

kell besorolni. 

3. A szakkönyvek vásárlásával kapcsolatosan: egyénileg nincs ilyen támogatás, de 

vannak megyén belüli tagintézmények, ahol a többletkötelezettség vállalás keretében 

ilyen irányú tervet nyújtottak be, gyarapítandó a munkahelyi szakkönyv ellátottságot. 

Tankerületi (JNSZM-i) szinten befolyásolható kérdésekről is kaptunk tájékoztatást: 

1. Tankerületi Igazgató Úr engedélye alapján a saját autó használata, ill. ennek 

finanszírozása lehetséges (a szabályzás szerinti feltételekkel) a feladatellátás magasabb 

szintű biztosítása céljából. 

2. Az utazási költségek finanszírozottak, pl. munkaközösségi értekezleteken való 

megjelenést követően. Nagyon fontos, hogy van lehetőség országos rendezvényeken, 

egyesületi megbeszéléseken való részvételre, ahol az utazás szintén támogatott. 

3. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy nincs terv komolyabb központi átalakításokra, 

átrendezésre a szakszolgálati feladatok tekintetében, gyógytestnevelés, 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300326.KOR#lbj125param
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iskolapszichológia…, a szakképzési rendszer fenntartóváltásának lebonyolítása a 

jelenlegi  a fő központi célkitűzés. 

4. A Tankerület folyamatosan törekszik a megegyezésre az illetékes önkormányzatokkal 

(több-kevesebb sikerrel), olyan céllal, hogy a tagintézmények, telephelyek minél jobb 

körülmények között működhessenek. 

Ötletek, tanácsok: 

A Közalkalmazotti Tanács Orsolyától megerősítést is kapott az eddigi és az ezt követő 

munkájához. Kiemelte, hogy bizonyos értelemben közösségépítő, tagintézmények közötti 

kommunikációt segítő, tájékoztató és problémajelző szerepe is van a KT-nak. 

 

 

 

II. Tagintézményi információk: 

Az informatív, tájékoztató tevékenységet szeretnénk azzal segíteni, hogy a 

Tagintézmények igazgatóival egy rövid beszélgetés, vagy e-mailes üzenetváltást követően 

körképet adunk arról, hogy ki mit tart a szűkebb munkahelyi közössége erősségének és 

fejlesztendő területének.  

 

A JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézménye helyezkedik el 

Szolnoktól legtávolabbra, 90 kilométerre. Ez a nagy távolság sajnos sokszor megnehezíti a 

dologi, szakmai ügyeink intézését a hosszú utazás miatt. Szerencsére rendelkezünk egy 

szolgálati autóval, mely a napi munkát jelentősen megkönnyíti. Szakszolgálatunk két járás 10 

településének, 24 oktatási intézményét látja el jelenleg, mely települések közül igen sok 

hátrányos helyzetű. Legtávolabbi ellátott településünk Tiszabura, 40 km-re helyezkedik el, 

végtelen sok munkát adva számunkra. Sajnos ez az egyetlen olyan település, ahol a sok 

munkánk ellenére, mégis egyes feladatok részben vagy teljesen ellátatlanok.  

A Tagintézményünket kicsi, de rendkívül összetartó, szakmailag jól képzett 11 főből álló 

alkalmazotti team alkotja, melyből jelenleg két fő tanácsadó szakpszichológus tartósan távol 

van.  Intézményünkben 2 fő kivételével mindenki szakvizsgával rendelkezik. A kollégáim 

szakma és a gyermekek felé irányuló elhivatottságát tartom a legnagyobb erősségünknek.  

Feladatellátásunkat tekintve szerencsések vagyunk, hogy a kollégáim többségének 

végzettsége lefedi a legtöbb feladat betöltéséhez szükséges törvényi elvárásokat. Jelenleg még 

két feladatellátásban van nagyobb nehézségünk szakemberhiány és negatív helyi sajátosságok 

miatt: tehetséggondozás, iskolapszichológiai koordinátor.  A logopédia és gyógytestnevelés 

részben ellátott szakemberhiány miatt.  

Intézményünk Tiszafüred belvárosában, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolával közös 

épületben helyezkedik el. Esztétikailag szép, igényes, gyermekbarát környezetben 

dolgozhatunk.  Infrastrukturális, terápiás eszköz felszereltségünkben vannak sajnos 

hiányosságok. A korai fejlesztés mozgásfejlesztése szempontjából remélhetőleg megoldást 

nyújt majd a katolikus általános iskolával történő közös megállapodás a tornaszoba 

használatának tekintetében ősztől. (Bukta Henrietta, tagintézmény-igazgató)        
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye 

Mezőtúr Járás gyermekeit, tanulóit látja el, illetékességi körzet: Kétpó, Mesterszállás, 

Mezőhék, Mezőtúr, Túrkeve. 

A kertvárosi környezetben lévő egyik épület emeletén kaptunk helyet, amelynek 

földszintjén óvoda, alagsorában központi konyha működik. Udvarát játszótér, kerékpártároló 

és parkoló övezi. Minden munkatársunk számára van elegendő hely (saját vizsgálószoba, 

foglalkoztató, alkalmazotti iroda, konyha) a munkavégzéshez, valamint tágas váró biztosítja a 

szülők és gyerekek kényelmes tartózkodását. A Tagintézmény rendelkezik továbbá egy 

földszinti, akadálymentesített foglalkoztatóval a közeli telephelyünkön. 

Eszközellátottság és berendezések terén fejlődő szakaszban vagyunk, de mivel jó a 

kapcsolat az egyéb városi intézményekkel, cégekkel, vállalkozókkal, a támogatások révén 

egyre szebb és otthonosabb környezetet tudunk kialakítani. Ezt jelentős mértékben segíti 

kollégáink kreativitása. A jó légkör kedvez a hatékony team-munkának, amely 

kiegyensúlyozottan tud megvalósulni. 

Tagintézményünkben hat főállású és négy óraadó kolléga dolgozik, módunk van egy 

pedagógiai asszisztenst foglalkoztatni, továbbá a város egy technikai dolgozó kollégával segíti 

a munkánkat. A munkahelyi légkör kellemes. Fő erősségünk, hogy a mezőtúri közösség 

életkorilag és szakmailag is változatos összetételű, jó kedélyű kollektíva.  

Szakszolgálatunk ugyan még csak csírázó szakaszban bontakozik, de a lendület 

kellőképpen rendelkezésre áll az eredményes munkához. Törekszünk a tartalmi és szakmai 

korszerűségre az anyagi lehetőségeink keretein belül, amelyhez felhasználjuk működési 

körzetünk kis közösségi jellegét a támogatók mobilizálásában, az infrastrukturális fejlődés 

érdekében. 

Jelentős szerepet szánunk a prevenciós munka kiszélesítésében szülőcsoport 

létrehozásával, tematikus tanácsadási délutánokkal az előre begyűjtött, szélesebb körű 

érdeklődésre számot tartó témákban. (Bencsik Mária Bernadett, tagintézmény-igazgató) 

 

Néhány mondatban bemutatom a JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Törökszentmiklósi  

Tagintézményének  működését. 

Ellátott települések: Törökszentmiklós, Tiszapüspöki, Kengyel, Tiszatenyő, Kuncsorba, 

Kunhegyes 

Főállású szakember létszám: 2 fő pszichológus,  

           2 fő logopédus, 

           2 fő gyógypedagógus, (+ 4 órában a vezető) 

           1 fő gyógytestnevelő 

Részmunkaidős 1 fő gyógytestnevelő heti 5 órában. 

Megbízással összesen heti 43 órában foglalkoztatunk jelenleg szakembereket (korai fejlesztés 

– konduktor és gyógypedagógus, nevelési tanácsadás – gyógypedagógus, gyógytestnevelés). 
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A szakértői bizottsági tevékenységet, valamint a nevelési tanácsadás feladatait teljes 

óraszámban, a logopédiát heti 8 órában, korai fejlesztést heti 9 órában a telephelyünkön látjuk 

el. A logopédiai ellátás főként az intézményekben történik (összesen 15 óvoda, ebből csak 

kettő kis létszámú) 

 Nehézségek: 

1.     Az  ellátandó feladatokhoz kevés a szakember: A megbízások jelzik a legnagyobb 

hiányokat, de e mellett Kunhegyes logopédiai ellátása sem biztosított. A jelenlegi 

pszichológus létszámmal nem tudjuk lefedni a nevelési tanácsadásra mutatott igényeket, és a 
szakértői bizottsági tevékenységben kívánatos szintet, prioritásokat állítunk fel. 

2.    Munkaszervezés: 

         Kuncsorbáról és a Törökszentmiklóshoz tartozó Óballáról, nagyon 

rossz a közlekedés, a többi településről tömegközlekedéssel reggel, dél 

környékén - kora délután, és délután oldható meg az utazás. Kunhegyesről 

hosszú az utazási idő. Ezért a heti rendszerességgel tartott foglalkozásoknál ezt 

figyelembe kell venni. 

         5 helyiségünk van, de a tornaszoba és a logopédiai szoba egymásba 

nyílik, így egy időben csak az egyik használható. Az ellátott óraszámok 

függvényében itt is szükséges a délutáni munkarend alkalmazása és a 

különböző szakemberek óráinak összehangolása. 

         Diagnosztikus eszközökből mindegyikből 1 áll rendelkezésre, ennek 

megfelelően szervezzük a szakértői bizottsági tevékenységet. 

3.    Gyermekvédelemmel való együttműködés: A városban a szociális területen nagy 

változások voltak, magas volt a személycserék száma. Jelenleg az új együttműködés 

kialakítása folyamatban van. Jelentős előrelépés történt az előző évhez képest. 

4.    Törökszentmiklós város egyházi fenntartású iskoláinak magas száma: Sajátos 

helyzetet teremt a város közoktatásában, hogy a négy általános iskolából 3 egyházi 

fenntartású. A változások, az igények, az elvárások növelik a diagnosztikus terheinket. Az 

iskolai problémák megoldásának adminisztratív útra való terelése is tapasztalható. 

  

Pozitívumok: 

1.   A kollégák között folyamatos az együttműködés. A team megbeszéléseken kívül 

aktuálisan, akár napi szinten is történik esetmegbeszélés, problémamegoldás. Mindenki a saját 

személyiségével és tudásával száll be a szakmai munkába. 

2.    Rugalmasság a szakmai munkában, az órarendek kialakításában és a szobák 

használatában mindenki részéről. 

3.  Nevelési, nevelési-oktatási intézményekkel kialakított jó munkakapcsolat. 

Társintézményekkel kialakított megfelelő kommunikáció. 

4.  Könnyű megközelíthetőség. (Szabó Judit, tagintézmény-igazgató) 
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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szolnoki Tagintézményének 

igazgatónőjét kértem meg arra, hogy ragadja ki az idei tanév pozitív élményeit és nehézségeit. 

Intézményünkben e tanévben lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzés tapasztalatai örömmel 

töltöttek el, hiszen jóindulatú, a kollegákért folyó igazi szakmai beszélgetéseken lehettem 

jelen. Büszke vagyok kollégáimra, akikről csupa pozitív visszajelzést kaptam. Nem csak az 

ellenőrzésben részt vett kollégáimról mondható el, hogy kreativitás, aktivitás, elhivatottság 

jellemzi őket. A különböző rendezvények, programok kapcsán valamint a szakmai 

kérdésekben a közös gondolkodásmód és szemléletbeli azonosság ad erőt és lendületet a 

mindennapi munkához. 

A későbbiekben nagy örömmel szervezünk szakmai töltődésre alkalmas programot az erre 

felhasználható 2 tanítás nélküli munkanapon. Igazságosnak érzem a dolgozók számára 

biztosított szakmai napokat. A rendezvényekhez igényelt anyagi támogatás juttatásával több 

nagyobb szabású, színvonalasabb programot tudunk szervezni. 

A tagintézmény erőssége, hogy a területünkön valamennyi nevelési-oktatási intézménnyel 

szoros szakmai együttműködést alakítottunk ki. Egyre bővül az együttműködés lehetősége 

egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, hatósági területen. Ennek egyik színtere volt a 

„Lelki hematómák” konferencia. Részt vállalunk a „Szolgáltató város, Szolnok” projektben is, 

mely során a fenntartó is támogat az együttműködésben. 

Nehézségeink a napi munkában, hogy 2013 januárjától azzal az eszközkészlettel dolgoznak 

kollégáim, ami addig volt, pedig az ellátási helyszínek és a szakemberek száma is nőtt. Ennek 

következtében eszközeink erősen amortizálódtak, szükség lenne pótlásukra, esetlegesen 

korszerűbb eszközök beszerzésére is. 

A megyei szakszolgálat létrehozásakor és azóta is kiemelt cél az egységesítés, amivel én nem 

értek egyet ebben a formában, mert én egységességen elsősorban a szakmai szemlélet 

egységét értem, és ezt tartom a legfontosabbnak. Hiányzik a megyei intézmény konkrét 

jövőképe, meg kellene határozni a pontos szakmai utat, ami persze nem valósulhat meg csak a 

nézetek ütköztetésével. 

Nehézkes ekkora intézményben az információáramlás, ennek egyik példája, hogy a szakmai 

munkaközösségek szakmai koncepciójáról nem minden kolléga kap tájékoztatást, beleértve a 

tagintézmény-igazgatókat is. Másik példa az információ elakadására: az egyes 

intézményekből konferenciára, szakmai programra delegált kolléga beszámolót készít, melyet 

lead a főigazgatóságon, de ezek a beszámolók nem mindig jutnak vissza a tagintézményekbe. 

Így csak a közvetlen munkatársak kapnak esetlegesen tájékoztatást a különböző szakmai 

eseményekről. 

(Gleviczky Marianna tagintézmény-igazgatóval történt beszélgetést Baloghné Bencsik 

Izabella KT tag jegyezte le.) 

 

A következő kiadványban folytatjuk a hiányzó tagintézményi véleményekkel. 

 

Üdvözlettel: a Közalkalmazotti Tanács tagjai 


