
Jegyzőkönyv  

 

 

Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex 

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. január 20-án (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. Javaslatot 

tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

 

Napirendi javaslat: 

 

1.) A Projektirányító Tanács megalakulása 

 

2.) A Projektirányító Tanács és a projektmenedzsment szervezet ügyrendjének elfogadása 

Előterjesztő: Berki Judit szakmai vezető 

 

3.) Az első időszak feladatainak közös áttekintése 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják a napirendi javaslatot. 

 

 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) A Projektirányító Tanács megalakulása 

 

Jelenlévők megalakították a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0074 számú – „Kiút a 

szegregátumból – Varsány Komplex Telepprogram - projekt végrehajtásának 

Projektirányító Tanácsát. 

 

 

2.) A Projektirányító Tanács és a projektmenedzsment szervezet ügyrendjének 

elfogadása 

Előterjesztő: Berki Judit szakmai vezető 

 

Berki Judit: Együtt kell meghatározni a feladatokat, mert az elkövetkezendő 23 hónap 

működését a most beterjesztett ügyrend fogja meghatározni. Részletesen ismerteti az írásban 

kiküldött ügyrendet. 

Szükséges módosítani a 2.§ a) pontját: a CKÖ képviselője helyett az ORÖ képviselője a 

Projektirányító Tanács tagja. 
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A 2.§ (3) bekezdés c) pontjában javasolja, hogy az elektronikus szavas eredményéről a 

projektvezető ne SMS-ben értesítse a PIT tagjait, hanem e-mailban. 

Javasolja, hogy a 6.§ (1) bekezdés a) pontja egészüljön ki az MSZA szakmai stábjával. 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az elhangzott módosító javaslatokat és az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

 

 

Projektirányító Tanács 

1/2014.(I.20.) határozata 

 

 

A Projektirányító Tanács egyhangúlag elfogadja  a TÁMOP 5.3.6-11/1-

2012-0074 számú projekt végrehajtása érdekében létrehozott Projektirányító 

Tanács és a projektmenedzsment szervezet Ügyrendjét. 

Az Ügyrend szószerinti szöveggel a jegyzőkönyv melléklete. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Programirányító Tanács 

 

 

 

 

3.) Az első időszak feladatainak közös áttekintése 

 

Berki Judit: Az ESZA-val a szerződés megkötésére – sok nehézséget leküzdve, sok 

utánjárást követően – 2013. december 18-án került sor.  A munkatársak december 1-jétől 

kerülnek alkalmazásra. Az ESZA január közepére ígérte az előleget, de még nem érkezett 

meg egyik partner számlájára sem. Már mindenki sokat dolgozott a projekten. Elkészültek a 

nyilvántartáshoz szükséges személyi anyagok, megbízási szerződések és munkaköri leírások. 

Az MSZA már fizetett is a dolgozóinak munkabért. Ez még az önkormányzat részéről nem 

történt meg. Felhatalmazást kér a PIT-től arra, hogy azonnal írjon az ESZA felé, amelyben 

tájékoztatást kér az előleg utalására vonatkozóan.  

Az MSZA munkatársai már az első napokban összeültek, összeállították a feladatokat. 

Megkezdődött a családok felmérése, még 3 család hiányzik. A holnapi szakmai 

megbeszélésre teljes lesz anyag. A holnapi nap folyamán mindenkinek – aki részt vesz a 

programban, betekintést nyerhet az anyagokba – alá kell írnia az adatvédelmi nyilatkozatot. 

A program megvalósításából 140 fő fog részesülni. Táblázatos formában elkészül a 

programba bevontak nyilvántartása. A fogyatékkal élőkkel külön foglalkozik a program.  

Elkészült a drop box program, amelybe minden adat feltöltésre kerül. Itt lehet majd 

végigkísérni a program folyamatát.  

Az elkészült felmérés mutatja, hogy a szegregátum terület vannak jobb helyzetben lévő 

családok is. Az Ő esetükben is ki kell gondolni, hogy mivel tudjuk előbbre vinni Őket. 
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Jelenleg kicsit nehezíti a helyzetet, hogy a téli közfoglalkoztatás keretében különböző 

képzések zajlanak, így egyenlőre a tervezett képzések elindításával várni kell. A TKKI-től azt 

kérik, hogy a jelenleg zajló képzések befejezése után indítsák el a képzéseiket.  

A gyerekek részére beindult a tanoda típusú szolgáltatás. A helyi általános iskola nagyon 

nyitott és segítőkész volt, jó az együttműködés. Egyenlőre az MSZA biztosítja a Cserhaj 

helyszínét, de ez csak átmeneti időszak. 

A felnőttek alapiskolai végzettséghez juttatásának folyamán, először a TKKI végzi el a 

készségfejlesztését, majd ezt követheti a végzettséget adó képzés. Ezt véleménye szerint 

májusban lehetne elkezdeni. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Cserhaj a Gondozási Központ földszinti részén kerül kialakításra. 

Már megkezdődtek a munkálatok, de az előleg hiányában nem lehet megfelelő ütemben 

haladni. Kialakításra kerül egy nagyterem, egy mosókonyha és vizesblokk. Sor fog kerülni a 

nyílászárók cseréjére is. Ebben az épületben található az orvos, a védőnő, a gyermekjóléti 

szolgálat, a családgondozó és a gyerekház. Nagyon jónak tartja ezt a környezetet. A 

csillagpont a szegregátum területén fog megvalósulni. Végleges épületet szeretne létrehozni, 

nem pedig konténert. Viszont erre a célra alkalmas ingatlan nem található a szegregátum 

területén. 

A felújításra az árajánlat kérések kiküldésre kerültek, már érkeznek az ajánlatok. Véleménye 

szerint április végére, vagy május elejére elkészülhet a felújítás.  

 

Berki Judit: A változás bejelentések elkészültek, megküldésre kerül az ESZA felé. Ha 

bármelyik partner eléri a 10 %-os teljesítést, azonnal beadásra került a rész-elszámolás. 

 

Gál Ágnes: A TKKI kéri megadni az EMIR kódot. Szükséges lenne összhangba hozni a 

költségvetést és a Közösségi Beavatkozási Tervet (továbbiakban: KBT). Helytelenül szerepel 

8 db workshop rendezése, mert az eredeti megállapodásnak megfelelően csak 4 lesz 

megtartva. A gyógynövénytermesztő képzésnél 13 fő szerepel, viszont 15 fővel indul a 

tanfolyam. 

 

Berki Judit: Ezeket a változtatásokat a TKKI-nak kell elvégeztetni. 

 

Gál Ágnes: Kéri, hogy az ESZA-tól kerüljön megkérésre a hatályos költségvetés, azzal az 

összeggel, amely a KEM-ben szerepel.  

 

Berki Judit: Az ESZA-nak egy hónapon belül kell megküldenie a hatályos költségvetést. 

 

Gál Ágnes: A TKKI munkáját nehezíti, hogy jogszabályi változás következtében csak 

közalkalmazottként tudnak oktatót alkalmazni. Segítséget kér abban, hogy a környéken 

keressenek oktató szakembereket. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Úgy gondolja, hogy a rövidebb idejű képzéseket már el lehetne 

indítani. Pl.: a gyógynövénytermesztő és a betanított kőműves. Megkérdezi, hogy ki biztosítja 

a képzésbe bevont személyek munkaruháját. 
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Gál Ágnes: A munkaruhát és a szükséges szerszámokat a TKKI biztosítja. Megkérdezi, hogy 

a TKKI-t érintő változásokat közvetlenül Ők nyújtsák be az ESZA-hoz, vagy pedig a 

főpályázó? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Minden konzorciumi tag önállóan jelentse a változásokat az ESZA 

felé. A főpályázó csak értesítést kapjon. 

 

Berki Judit:  Oda kell figyelni arra is, hogy az NFÜ térképtárába minden esemény fotóját és 

videóját fel kell tölteni. 

 

A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülést 2014. február 24-én, 11 

órakor tartják. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit          Bárány Erzsébet 

       PIT elnöke        jegyzőkönyvvezető 


