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Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. április 29-én (kedd) 11.00 órakor 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   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. 

A legutóbbi PIT ülés óta eltelt időről kér tájékoztatást a Partnerektől. 

 

Berki Judit: Az elmúlt időszakban beadtuk az első elszámolást az ESZA felé. A legutóbbi 

PIT ülés határozata alapján módosítottuk a KBT-t.  

Árajánlatkérők kerültek kiküldésre a CSERHAJ és a CSILLAGPONT vízvezeték szerelési – 

és fűtési munkáinak, illetve a villanyszerelés elvégzése tárgyában. A munkálatok várható 

befejezése június eleje. Ajánlatkérést küldtünk ki a program kommunikációs tervének 

elkészítése tárgyában is.   

Zajlik az energiaültetvény gondozó képzés, május végén lesz a vizsga. Folyamatos a 

zeneoktatás, a felzárkóztató képzés és a tanodatípusú szolgáltatás, 

 

Pintérné Kanyó Judit: A gyógynövény termesztő tanfolyamot kellene először elindítani, 

mert az hosszabb idejű és a természeténél fogva, most lenne szükséges a telepítés. A másik 

két hosszabb idejű képzés közül előbb a betanított kőműves és festő képzést szükséges először 

indítani, mert ilyen munkálatokra van jelenleg szükség a gyakorlati képzés keretében. 

 

Gál Ágnes: Igyekeznek a helyi igényekhez igazítani a képzéseket. Amennyiben sikerül 

megszervezni, akkor a képző személyét is meg kell keresni. El kell indítani a munkaruha 

beszerzést, az eszközigényt is ki kell gyűjteni. A gyógynövény termesztéshez az 

önkormányzatnak ki kell jelölnie a területet, ahová a gyógynövények elültetésre kerülnek. A 

bio- és zöldhulladék hasznosító tanfolyam indítását elhalasztják az őszi időszakra. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az idő nagyon sürgető. Már így is nehéz lesz kiválasztani, hogy mit 

termesszünk, mert lassan itt a nyár. Nagyon nehéz segítséget, tanácsot kapni a gyakorlati 

dolgokhoz. Szükség lenne jó kapcsolatok kiépítésére. 

 

Gál Ágnes: Az ESZA még mindig nem küldte át a hatályos költségvetést, így nem tudják 

átvezetni a változásokat.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Az ESZA át fog alakulni, nehéz velük tárgyalni. Az önkormányzat 

által beküldött változás bejelentések egy részét már elfogadták. 

 

 

Gál Ágnes: A tanfolyam hallgatóiak kiosztotta a munkaruhákat. Sajnálatos módon azt 

tapasztalják, hogy a tanfolyami résztvevők túllépik a megengedett hiányzásokat. Most 
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megfogalmaztak egy kérelmet az Igazgató Úr felé, hogy engedélyezze a tanfolyam folytatását. 

Mindenképpen tudatosítani kell a képzésben részt vevőkkel, hogy a megengedett hiányzás 

túllépése a tanfolyamból való kizárást eredményezi. 

A szerződésben az is rögzítésre került, hogy a tanfolyam ideje alatt a megélhetési támogatást 

minden hónap 15. napjáig folyósítják. Az utalást Budapest indítja, nekik be kell tartani a 

TKKI által alkalmazott utat. 

 

 

Projektirányító Tanács 

5/2014.(IV.29.) 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 


