
Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2015. március 4-én (szerda) 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. 

Az elmúlt időszak eseménye: 

- Képzések: A betanított karbantartó képzés elindult. Az oktató – Széles Szilárd - nagyon 

elégedett velük. A gyakorlati képzésük is beindult. A Hagyományőrzők Házánál zajlik, 

Pifka József oktató irányításával. 

A kőműves képzés ma indult be. Az önkormányzat tervez kialakítani egy varrodát, 

tésztaházat valamint új postaépületet. A gyakorlati képzések ezeken a helyeken fognak 

zajlani.  

Robotka Úr tegnap itt járt a TKKI-től, meghozta a munkásruhákat és a szerszámokat. 

A két képzésre 1-1millió Ft-ot kapunk, amit anyagokra lehet fordítani. 

Mindez nagy segítség az önkormányzat számára. 

- A program pénzügyi teljesítései, elszámolásai rendben vannak. 

 

Berki Judit: Az MSZA készül a következő elszámolásra: 8.300 ezer Ft összegben. 

 

Gál Ágnes: A TKKI is csatlakozni fog az elszámoláshoz. Amíg az ESZA-tól nem jön meg 

minden papír, addig nem szabad dolgozni a hatályos költségvetésben. 

 

Varga Nóra: Az önkormányzat részéről költségvetés módosítást is szükséges eszközölni. 

Szeretne személyesen találkozni Nagy Krisztinával, hogy minden anyagot egyeztessenek. 

 

Percze Beát: 2-3 hét múlva tud sort keríteni az elszámolásra. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Az önkormányzat is át fogja tekinteni az elszámolni valókat. A béreken 

kívül a hidak, a Montessori és ringató képzés költségei kerülhetnek be. 

A Rácz András és Rácz Zsoltné megélhetési támogatásával mi a helyzet? 

 

Gál Ágnes: Ismeretei szerint Rácz András özvegyének kérelme elutasításra került. Rácz 

Zsoltné kérése sem teljesíthető, ugyanis még a kifizetett támogatást is vissza kellene követelni. 

Az erről szóló leveleket át fogja küldeni az önkormányzat részére. 

 

Petrovics Ferenc: Az edző képzés csak szeptemberben fog indulni. Az egyesület 

számlavezetése sok pénzbe kerül. Kéri a programban dolgozókat, hogy egyszeri támogatást 

nyújtsanak. 



 

Pintérné Kanyó Judit: Bárány Erzsébet megírja a levelet a foglalkoztatottaknak, amelyben 

meg kell fogalmazni a kérést és a célt. 

 

Petrovics Ferenc: Az MLSZ Nógrád Megyei szervezetétől értesítést kapott, mely szerint cikket 

fognak írni a futballcsapatról. Ugyanis 17 mérkőzést veretlenül játszottak. 2 fő meghívásra 

került az országos cigányválogatottba. Áprilisban Rómában fognak focizni és a Pápával is 

fognak találkozni.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Erre nagyon büszkének kell lenni. De e mögött nagyon sok munka áll, 

amit tudatosítani kell az emberekben. Megkéri Petrovics Ferencet, hogy az ismeretségi körében 

érdeklődjön pályázatok iránt, amelyből ki tudjuk alakítani az új sportpályát. 

 

Gál Ágnes: Segítséget kér a partnerektől, hogy feltudják tölteni megfelelő adatokkal….. 

Kéri, hogy scennelve és word formátumban is kerüljenek megküldésre.  

 

Petrovics Ferenc: A sportöltöző egy részét át kellene vakolni. Nem nagy az anyagszükséglet. 

Új futball labdát is kellett venni, mert amit kaptak, azok nem jók. 

 

Pintérné Kanyó Judit: Meg fogja nézni és intézkedni fog a javítással kapcsolatban. Minden 

pályázati lehetőséget meg kell ragadni, hogy nagyobb támogatást lehessen elérni. A selejtes 

terméket vissza kell vinni és kicseréltetni. 

 

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 


