Jegyzőkönyv
Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex
telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. június 19-én (kedd) 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
Petrovics Ferenc szegregátumi kapcsolattartó
Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője
Bárány Erzsébet projekt adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető

Pintérné Kanyó Judit: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot.
Gál Ágnes: Az energia ültetvény gondozó képzés május 28-án befejeződött, mindenkinek
sikerült a vizsga. Most van folyamatban a megélhetési támogatás visszatartott 20%-ának a
számfejtése és utalása.
Június 5-én elindult a betanított gyógynövény gyűjtő és termesztő képzés. Az indulásnál
okozott némi problémát, hogy a képzés ideje alatt a résztvevőknek önállóan kell rendezni a
társadalombiztosítást. A Jegyző Asszony segítségével sikerült rendezni a helyzetet.
Berki Judit: Felsőbb szintre jelezték, hogy nem helyes, ha a képzés ideje alatt nincsenek
biztosítva a részt vevők. Központilag kellene rendezni ezt a kérdést. Kedvező tapasztalat,
hogy sok ismerettel rendelkeznek a tananyaggal kapcsolatban. Ez annak köszönhető, hogy a
gyógynövény gyűjtésnek van kultúrája az érintett körben.
Gál Ágnes: Még most a kiindulásnál járnak: területszámítási alapok, talaj előkészítés,
növényvédelem. Az alapok elsajátítása után kerülhet sor a magok ültetésére.
Pintérné Kanyó Judit: Évelő növényeket szeretne ültettetni a gyakorlati képzés során: pl.
menta, citromfű. Szeretné, ha nem magok vetésére kerülne sor, hanem palántákat ültetnének.
Félő, hogy ebben az időben már a magok vetése el van késve.
Berki Judit: Igényként elhangzott a résztvevőktől, hogy a saját kertjeikbe is szeretnének
ültetni gyógynövényt.
Pintérné Kanyó Judit: Szeretné, ha teafüveket is termesztenének. A hónap végi nagy
nemzetközi rendezvényünkre Székelyföldről is érkeznek, akiknek van tapasztalatuk a
teakeverékek készítésében és forgalmazásában.
Gál Ágnes: Az ülés után egyeztetni fog a Tanár Úrral és a kertészettel a palánták
vonatkozásában. Kb. 2000 m2 területben gondolkodnak.
Probléma volt a munkaruha és lábbelik rendelése során. Többen látványosan nagyobb
méreteket közöltek. Ezt nem tudták elfogadni. Kéri, hogy a szociális munkások őszinteségre
biztassák az embereket.
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Berki Judit: Elbeszélgettek a részt vevőkkel, és tudatosították bennük, hogy a kapott
munkaruhában és lábbeliben kell dolgozniuk. A tanfolyam előtt is összehívták az embereket,
ahol mindenkinek elmondták a szükséges ismereteket.
Gál Ágnes: A nyári hónapokban nem kívánnak szervezni work shoop-t, inkább az őszi és téli
időszakban tartanák. Szeptemberben szeretnék tartani a következő rendezvényt.
A jelenlegi képzésre is elkészítette a bérleti szerződést.
Berki Judit: Az első elszámolást május 6-án adták be, de még a mai napig nem foglalkozott
vele az ESZA. Szeptember 30-ig be kell adni a következőt, de ha addig nem kapunk pénzt,
akkor nem lesz miből költeni, nem lesznek számlák.
Pintérné Kanyó Judit: Meg kell nézni, hogy egy ember indulat e több képzésen.
Gál Ágnes: Mindenképpen hozni kell a mutatókat. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy
hiába végez el valaki több tanfolyamot, akkor is csak egy főnek veszik. Akkor vennék 2
főnek, ha a képzések szakmailag egymásra épülnének.
Pintérné Kanyó Judit: Javasolja, hogy a TKKI szervezésével a programban részt vevők
közösen keressenek kapcsolatot a kérdés tisztázására. Kapcsolatokat kell keresni, hogy
segítsenek a problémák megoldásában.
Gál Ágnes: Az Igazgató Úrral csak július első felében tud beszélni, mert addig elfoglaltságai
vannak.
Pintérné Kanyó Judit: Ha nem oldódik meg ez a probléma, akkor gond lesz a még hátralévő
tanfolyamok megszervezésével is.
Berki Judit: A jelenlegi állapot nem tükrözi a pályázat készítésének időszakában
tapasztalható állapotokat.
Gál Ágnes: A felnőtt oktatásba csak 18 éven felüliek vonhatók be. Viszont van, akinél a
tankötelezettség megszűnik 16 éves korban. Ők ezeket az embereket már bevonják a
képzésekbe.
Berki Judit: Helyes döntésnek tartja, hogy a képzésben részt vevők 10 %-t a szegregátumon
kívülről is be lehet vonni a képzésekbe.
Pintérné Kanyó Judit: Minden problémát össze kell gyűjteni, ami nem életszerű, és ezeket
továbbítani kell a felsőbb szint felé, hogy megoldást keressenek rájuk.
Gál Ágnes: A közbeszerzési eljárások lefolytatása során nagyon oda kell figyelni arra, hogy
be kell érkeznie a három ajánlatnak. Viszont ha szerepel az árajánlat kérésben, hogy
hiánypótlásra nincs lehetőség, akkor elég beérkeznie két ajánlatnak.
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Berki Judit: Június 30-án indul a nyári program. Két alkalommal szerveznek két hetes tábort.
Az első táborra különböző programokat szerveznek. A második viszont a tanulásról és a pót
vizsgára való felkészítésről is szól. Kéri, hogy a táborok lebonyolításában mindenki vegyen
részt.
Pintérné Kanyó Judit: Az elkövetkező időszak legfontosabb teendőjének továbbra is azt
tartja, hogy tárgyalásokat kell indítani a képzések kérdéseinek tisztázására, a problémák
rendezésére.
Berki Judit: A program keretében június 23-24-25-én drog prevenciót tartanak. Nagy
érdeklődésre számítanak.
Még van néhány dolog, amit meg kell vásárolni a focicsapat részére ahhoz, hogy induljanak a
következő bajnokságban.
Várhatóan szeptemberben kerül sor a segédedzői tanfolyam lebonyolítására.
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülés időpontját a későbbiek során
egyeztetik.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
PIT elnöke

Bárány Erzsébet
jegyzőkönyvvezető

