
Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. március 25-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 

   Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője 

   Petrovics Ferenc szegregátumi kapcsolattartó 

   Bárány Erzsébet projekt adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot. A 

közösségi programokon nem megfelelő a részvétel. Kéri  a kapcsolattartóktól, hogy 

komolyabban vegyék a programhoz való hozzáállást. Az embereket mozgósítani kell ezekre a 

programokra. Mindenkinek éreznie kell a programmal kapcsolatos felelősségét. Az 

önkormányzat és a partnerek mindent megtesznek azért, hogy a programban részt vevő 

emberek előbbre lépjenek az élet bármely területén.  Mindenben együttműködőek a partnerek, 

de a bevont emberek nélkül nem lesz fejlődés. 

 

Petrovics Ferenc: A programban dolgozó emberek is, de a kapcsolattartók is személyesen 

tájékoztatták az érintetteket a rendezvényről. Sokan ígérték, hogy elmennek, ennek ellenére 

még sem mentek el.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Az embereket meg kell győzni arról, hogy csak az előnyükre válhat, 

ha szervezett programokon részt vesznek.  

 

Petrovics Ferenc: Ha elkészül a Cserhaj és a Csillagpont, akkor sokkal jobban 

mozgósíthatóak lesznek az emberek, mert azokat sajátjuknak fogják tekinteni. 

 

Varga Nóra: Az elmúlt egy hónapban az árajánlatkérésekkel és az elbírálásokkal 

foglalkoztak. Az egészségügyi szűrés, a présgépek, valamint az elektromos berendezések 

szerződései már aláírásra várnak.  

 

Berki Judit: Április 10.- én és 17-én kerül sor az egészségügyi szűrővizsgálatokra. A 

vizsgálatokat az iskolai egészségnapok keretében az iskolában fog sor kerülni.  

A szemvizsgálatra, valamint a nőgyógyászati szűrésre az orvosi rendelőben kerül sor.  

A pályáztatást a SZILEN Bt. nyerte. 

A zeneoktatás is be fog indulni. Április 5-én kerül sor a gyerekek meghallgatására a 

Közösségi Házban. A nyertes a Szécsényi Iglice Közhasznú Egyesület. A hangszerek 

beszerzésére a pályázat kiírásra került, most telik le a beérkezési határidő. 

A sporteszközök és felszerelések vonatkozásában szintén a szerződés megkötése következik, 

a nyertes BO-ZSO Bt-vel. 

 

 

 



- 2    - 

 

 

 

Gál Ágnes:Megtörtént a kompetenciamérés. 13 fő alkalmas a képzés megkezdésére. A 

GYES-n lévők akkor kaphatják a megélhetési támogatást, ha a gyermek betöltötte az egy éves 

kort. Egy éves kor előtt le kell mondani a GYES-t. A MÁK-tól állásfoglalást kell kérni 

minden érintett esetében, hogy folyósítható e a megélhetési támogatás a GYES mellett.  

 

Berki Judit: Ennek Ő is utána járt. A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy folyósítható 

együtt a GYES és a megélhetési támogatás.  

 

Gál Ágnes:  Az ápolási díjban részesülő személy kiesik az oktatásból, mivel az ápolási díj 

mellett nem lehet ilyen napi időtartalmú képzést vállalni. A tanfolyam kezdésére a jegyzőtől 

szükséges egy igazolás, ami azt tartalmazza, hogy a képzésben részt vevő a szegregátumban 

lakik, jogosult a képzésen részt venni. Ehhez a nyilatkozathoz Ők adnak formanyomtatványt. 

Sok esetben nem egyeznek meg az emberek által közölt adatok, valamint az okmányokban 

szereplő adatok. Ez gondot jelent, mert az ESZA-nál nagyon figyelik ezeket az adatokat.  

Kérik, hogy a szociális munkások végezzék el az állapotfelmérést, töltsék ki az adatfelvételi 

lapokat. Az állandó lakcímet a lakcímkártya adatai alapján kell kitölteni, a tartózkodási hely 

legyen az életvitel szerinti lakcím. 

Több esetben pótolandó a TAJ szám is. 

Nagyon negatív tapasztalat, hogy a kompetencia mérésre az emberek nem hozták el a 

személyes irataikat, valamint íróeszközük sem volt. 

A képzést 15 fővel lehet indítani, így szükséges bevonni még két embert.  

A mai naptól Szabó Pétert alkalmazzák oktatóként a TKKI-ban. Minden mezőgazdasági 

képzésnek ő  lesz az oktatója. Rendelkezik a szükséges végzettséggel.  

Az energia ültetvény gondozó tanfolyammal kapcsolatban még nem született döntés. 

Szerintük a képzés beindítását el kellene odázni őszig. A növények ültetése valószínűleg már 

nem lesz lehetséges addigra, amíg az ajánlatkérések, elbírálások megtörténnek. Inkább a bio- 

és zöldhulladék hasznosító, valamint a gyógy- és fűszernövény termesztő képzést kellene 

beindítani.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Neki számos aggálya van a tanfolyamokkal kapcsolatban. Pl.: A 

növények elültetésre kerülnek a tanfolyam során, de mi lesz velük a tanfolyam befejezését 

követően. Még a szociális szövetkezet nem tudja átvenni ezeket a feladatokat, mert nagyon a 

kezdetén van a működése.  

 

Gál Ágnes: Változás bejelentést kezdeményeztek az ESZA-nál a tanfolyamok költségeinek 

vonatkozásában, mert a pályázat mélyrehatóbb átvizsgálását követően néhány visszásságot 

tapasztalt.  

 

Berki Judit: Mindenképpen a tervezett képzést kellene beindítani, mivel az emberek erre 

vannak felkészítve, ezt várják.  

 

Gál Ágnes: Az energia ültetvény gondozó tanfolyam után azonnal indítani kell a bio-és 

zöldhulladék hasznosító tanfolyamot, mivel a TKKI akkreditációja le fog járni. 
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Berki Judit: Jelenleg ők is a változás bejelentőket készítik elő az ESZA felé. Történt 

személyi változás, valamint szeretnék, ha a közösségi programokat két hetenkénti 

időpontokban valósíthatnák meg. Nem szeretnék csökkenteni a programok időtartamát, de 

mindenképpen jó lenne, ha csak két hetenként szerveződnének. Nagyon jó tematikát állítottak 

össze a programokra. Remélhető, hogy az ESZA elfogadja és támogatja a változások 

átvezetését. 

 

Varga Nóra: Áprilisban beadásra kerül az első elszámolás az ESZA felé, mindhárom partner 

részéről. Nagy munka lesz az anyag összeállítása, mert nagy terjedelmű a beadandó anyag. 

Fontos, hogy mindenki feltöltse a rendszerbe az általa összegyűjtött adatokat, és a megtett 

intézkedéseket. A rendezvények bonyolítására és a segédedzői tanfolyamon való részvételre 

meg nem történt meg az ajánlatkérés. A következő napokban el kell készíteni ezeket, mert az 

idő sürget.  

 

Gál Ágnes: Mivel a PIT hagyja jóvá a KBT módosításait, szeretné ha erre most sor kerülne. 

Ismerteti az általa összeállított módosításokat, mely írásos formában a jegyzőkönyv 

melléklete. 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az elhangzott KBT módosítási javasatok és az alábbi 

határozatot hozzák: 

 

 

Projektirányító Tanács 

3/2014.(III.25.) határozata 

 

 

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

2012-0074 számú, Komplex telepprogram – Kiút a szegregátumból Varsány 

projekt  KBT módosításokat. 

Az egységes szerkezetű KBT a jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Programirányító Tanács 

 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Ismerteti a Bíráló Bizottság döntéseit, melynek írásos anyaga a 

jegyzőkönyv melléklete. 

 

 

A jelenlévők egyhangúlag elfogadják az elhangzott tájékoztatást és az alábbi határozatot 

hozzák: 
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Projektirányító Tanács 

4/2014.(III.25.) határozata 

 

 

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

2012-0074 számú, Komplex telepprogram – Kiút a szegregátumból Varsány 

projekt lebonyolításához szükséges egyszerűsített ajánlatkérések 

elbírálásáról szóló Bíráló Bizottsági döntéseket. 

 

Határidő: azonnal és folyamatos 

Felelős: Programirányító Tanács 

 

A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülés időpontját a későbbiek során 

egyeztetik. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit          Bárány Erzsébet 

       PIT elnöke        jegyzőkönyvvezető 


