Jegyzőkönyv
Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex
telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. február 24-én (hétfő) 11.00 órakor
megtartott üléséről
Jelen vannak:

Pintérné Kanyó Judit polgármester
Varga Nóra projekt menedzser
Berki Judit a projekt szakmai vezetője, MSZA képviselője
Gál Ágnes TKKI képviselője
Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője
Bárány Erzsébet projekt adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető

Pintérné Kanyó Judit: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot. Minden a
tervek szerint halad. A csillagpont és a CSERHAJ kialakítása folyamatban van, a tanoda
működik. Vannak, akiket nem lehetett bevonni a programba, és ezt Ők sérelmezik. A részletes
tájékoztatások ellenére nem értik a szegregátumban élők, hogy az elnyert közel 150 milli Ftos támogatás hogyan oszlik meg. A programban dolgozó szakemberekkel jó a kapcsolat.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.

Napirendi javaslat:
1.) Az elkészített árajánlatkérők ismertetése, elfogadása
2.) Képzések típusainak, ütemezésének módosítása, a módosítások elfogadása
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a napirendi javaslatot.

Napirendek tárgyalása
1.) Az elkészített árajánlatkérők ismertetése, elfogadása
Berki Judit: Elkészítésre kerültek az árajánlatok. Ezeket el kell fogadnia a PIT-nek.
Varga Nóra:
- Felzárkózató képzések: A FAT akkreditáció miatt jelentkeztek némi gondok, de ez
most megoldódni tűnik.
Berki Judit: Mai információ, hogy nem kell FAT akkreditáció az oktató intézmény
részére. A szerződéskötések kissé bonyolultak lesznek. A projekt megköti a szerződést a
varsányi iskolával. Ezt engedélyezi a KLIK Szécsényi Tankerülete, felkérjük a
balassagyarmati Kiss Árpád Általános iskolát a vizsgáztatások bonyolítására. A Kiss
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Árpád Általános Iskola megköti az erre vonatkozó szerződést a KLIK Balassagyarmati
Tankerületével. Így tudjuk lebonyolítani az általános iskolai képzéseket.
Varga Nóra: A csillagpont kialakítására elkészült az ajánlatkérés, konténer bérlésre
vonatkozóan.
Gál Ágnes: Az elmúlt ülésen felmerült, hogy nem konténer bérléssel oldódik meg a
csillagpont helye.
Pintérné Kanyó Judit: Sajnos nem tudunk építeni végleges épületet. Csak konténerek
bérlésével tudjuk megoldani a kérdést. Nagyon jók ezek a konténerek. 3 db lesz összeépítve,
el lesz látva közművekkel. A rákötések nem voltak tervezve az eredeti költségvetésben,
valamint a fenntartására sem terveztünk. Ezeket más forrásokból kell megoldania az
önkormányzatnak.
Varga Nóra: A CSERHAJ vonatkozásában is elkészültek az ajánlatkérések a nyílászárókra,
valamint a berendezésekre.
A sportfelszerelések vonatkozásában 4 ajánlatkérés fog kiküldésre kerülni.
Berki Judit: A sport vonatkozásában sok kérdés felmerült a vonatkozásban, hogy mi
szükséges ahhoz, hogy bajnokságban szerepelhessen a futballcsapat. Ehhez kértek külső
segítséget.
Varga Nóra: A szűrővizsgálatok lebonyolítására is elkészült az ajánlatkérés. A varsányi
háziorvostól, a Vöröskereszttől, valamint a Máltai Szeretetszolgálattól kérnek ajánlatot.
A marketing tervre és a könyvvizsgálati díjra is meg kell kérni az ajánlatokat.
Elkészült a présgépre vonatkozó ajánlatkérés is.
A varsányi honlapon kialakításra került a projektet ismertető fül, amely folyamatosan kerül
feltöltésre. A Nógrád Megyei Hírlapban megjelent a korrekciós cikk.
A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az elhangzott árajánlatkéréseket és az alábbi határozatot
hozzák:

Projektirányító Tanács
2/2014.(II.24.) határozata
A Projektirányító Tanács egyhangúlag elfogadja a TÁMOP 5.3.6-11/12012-0074
számú
projekt
végrehajtása
érdekében
elkészített
ajánlatkéréseket, hozzájárul azok kiküldéséhez.
Határidő:
Felelős:

azonnal és folyamatos
Programirányító Tanács
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2.) A képzések
Berki Judit: Az energiaültetvény gondozó tanfolyamra már meg van a 15 fő jelentkező. A
gond az, hogy vannak GYES-en lévő anyukák is. Ők szeretnék, ha csak napi 4 órás lenne a
képzés.
Gál Ágnes: Ez egy akkreditált képzés, amelynek van egy elfogadott képzési programja. Ez
rögzíti, hogy ez egy napi 6 órás képzés, tehát nem lehet 4 órában szervezni. A képzés
időtartama 240 óra, melyből 72 óra az elmélet, 168 óra pedig a gyakorlat. Minden képzés
lebonyolításánál a munkába ágyazott elmélet tematikáját folytatják. A napi óraszám
jelentősen befolyásolja a megélhetési támogatás összegét is. A tervezett tanfolyamokra a
környékről szeretnének oktatókat. Jó lenne, ha egy személy lenne a gyakorlati és az elméleti
oktató.
A gyógynövényes tanfolyam indul napi 5 órás képzésként.
Berki Judit: A múlt hét folyamán felmerült, hogy a férfiaknak szóló tanfolyamokat a téli
időszakra tervezzük. Van-e erre lehetőség?
Gál Ágnes: A betanított kőműves és festő képzést nem lehet a téli időszakra tervezni, ugyanis
ebben az esetben is nagyon minimális az elméleti oktatás, valamint az is a napi képzés része.
Nem tartja megoldhatónak, hogy erre a képzésre télen kerüljön sor. Hideg időben nem lehet
betonozni, vakolni, stb. Nagyon fontos lenne, hogy elinduljanak a képzések. A bio- és
zöldhulladék hasznosító, komposztáló tanfolyam is rövid idejű. Ezt a képzést is el kellene
indítani.
Berki Judit: A téli közfoglalkoztatás nagymértékben hátráltatja a képzések beindítását. Az
önkormányzattal együtt átnézik, hogy hogyan telnek a munkaszerződések. Ennek
függvényében lehet elindítani a képzéseket. A képzések beindításában az is szerepet játszik,
hogy hogyan indulnak el a START Munkaprogram foglalkoztatásai.
Pintérné Kanyó Judit: Még nincs elbírálva a mezőgazdasági programláb pályázata sem, de
az várhatóan beindul március 1-jén. A téli egyéb értékteremtő és a helyi sajátosságra épülő
közfoglalkoztatás anyagát át kell dolgozni. Ezekben a programokban a foglalkoztatás csak
májusban kezdődhet el, és csak 5 hónap időtartamra. Mindenképpen meg kell várni a
döntéseket, mert az nagyban befolyásolja a képzéseket.
Gál Ágnes: A betanított kőműves és festő, valamint a betanított karbantartó képzést
valószínűleg lehet indítani napi 8 órásban. Csak a betanított karbantartók esetében lát arra
lehetőséget, hogy a téli időszakban induljon be.

Egyebek:
Berki Judit: Szeretné, ha beszélnénk a terembérleti díjakról. E-mail váltás történt a TKKI-vel
ez ügyben.
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Gál Ágnes: A TKKI részről nem ő volt az, aki a költségvetés megtervezésében részt vett.
Amikor áttekintette a költségvetést, akkor több olyan dolgot vett észre, amely nem érthető
(bérleti díjak összege változó, a gyakorlati képzésre is megállapítottak bérleti díjat). Ő ezt
átdolgozta, egységessé tette. Ezt az átdolgozott anyagot az Igazgató Úr felé továbbította. Az
Igazgató Úr és a Polgármester Asszony közötti egyeztetés fog dönteni a kérdésben.
Pintérné Kanyó Judit: Az önkormányzat nem tud már több engedményt tenni. A képzések
anyagköltségeit is látni kell.
Úgy gondolja, hogy a rövidebb idejű képzéseket már el lehetne indítani.
Gál Ágnes: A képzések anyagköltségei biztosítottak, de majd a beinduláskor kell erről
részletesen beszélni, egyeztetni.
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülést 2014. március 25-én, 11
órakor tartják.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
PIT elnöke

Bárány Erzsébet
jegyzőkönyvvezető

