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Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2014. szeptember 29-én (hétfő) 13.00 órakor 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Varga Nóra, projektmenedzser 

   Berki Judit a projekt szakmai vezetője, MSZA képviselője 

   Gál Ágnes TKKI képviselője 

   Percze Beáta a projekt pénzügyi vezetője 

   Bárány Erzsébet projekt adminisztrátor, jegyzőkönyvvezető 

   Petrovics Ferenc, közösségi kapcsolattartó 

 

 

Varga Nóra: Köszönt minden megjelent Programirányító Tanács tagot.  

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

 

Gál Ágnes: A tanfolyamon résztvevőket mélyen megrázta, hogy 1 fő sajnálatos módon elhunyt. 

Valószínűleg 14 fővel fogjuk befejezni a betanított gyógynövénytermesztő képzést, október 

24.-én. Lehet, hogy 1 embert felveszünk a helyére. Talán a fiát? Utánajárunk. A tanfolyam 

végén rögtön indítjuk a 120 órás képzést. Terveink szerint a jelenleg képzésben résztvevő 

hallgatókkal.  

Ha idén nem kezdjük el a betanított kőműves és festőt, vagy a betanított karbantartót, jövőre 

nem fogják engedélyezni az OKJ változása miatt.  

Polgármester asszony kérése, hogy jövő márciusban kezdjük el.  

Azok közül a képzések közül, ahol a betanító képzés mellett szerepel OKJ-s képzés is, az OKJ-

s képzést kell választani. 

 

Berki Judit: az OKJ-s képzéssel jobban járna mindenki. sokkal jobban el tudnak helyezkedni 

vele.  

 

Gál Ágnes: igen, ez valóban így igaz. Viszont a képzésen részt vevő hallgatók közül többen 

vannak, akik sajnos nem veszik komolyan, nem készülnek az órákra sem. Őket egy betanító 

képzés vizsgáján könnyebben át lehet engedni, viszont egy OKJ-s képzésnél központilag 

kiállított írásbeli vizsgán nehézségekkel fognak küzdeni. 

 

Petrovics Ferenc: Csak azok vegyenek részt tanfolyamon, amennyien komolyan veszik. Ha ez 

csak 8-9 fő, akkor annyi.  

 

Gál Ágnes: Tanfolyamot csak 16 fő részvételével lehet indítani. 

 

Berki Judit: A hallgatók kiválasztásánál kell nagyon odafigyelni. 

 

Petrovics Ferenc: Az Országos Roma Önkormányzat is tervez képzéseket, amelyekkel a 

felzárkóztatást segítik elő.  

 

Gál Ágnes: Amire még figyelni kell az OKJ-s képzésnél, hogy az 500 óra feletti képzéseknél 

kötelezően bele kell tenni az idegen nyelvi modult. Tanítok szakmai nyelvet. Csak szakmai 

szókinccsel. Ezzel kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeznek.  
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A feltételeknek utána kell járni. Ha esetleg nem működtethető a betanított karbantartó és a 

betanított festő, akkor el kell azon gondolkodni, hogy milyen képzést indítsunk helyette.  

 

Berki Judit: Terveztünk a két képzéssel, csak a létszám sosem jött össze a programba bevontak 

közül. Sok embert foglalkoztat az önkormányzat a közmunkaprogramban. 

Az OKJ-s jogszabályok folyamatosan változnak. Reméljük, hogy nem hoznak újabb 

szabályokat.  

Ha a jelenlegi hallgatók mennek tovább, akkor újabb képzési szerződés lesz? Újabb jelentkezési 

lap? stb? Mivel új képzést indítunk? A kompetenciamérést is ki kell-e újra tölteni? 

 

Gál Ágnes: Pontosan utánanéz mindennek.  

 

Berki Judit: Beszámolt a közös munkacsoport ülésről. A közösségi programok közül kiemelte 

a népmese napjának, a zene világnapjának megünneplését és a mikulás projektet.  

 

Varga Nóra: Az önkormányzat részéről minden rendben van. Elkezdődött a 7. osztályos 

képzés.  

A Varsányi Roma SE csapat eredményesen szerepel a labdarúgó mérkőzéseken. Folyamatosan 

zajlik a zeneoktatás. A második pénzügyi elszámolásunkat beadtuk, az ellenőrzése is 

megtörtént. A mai napon az összeg már a számlánkon van, így elkezdhetjük a hidak, átjárók 

építését.  

 

Percze Beáta: Az elszámolásunkkal minden rendben volt. A könyvvizsgáló októberben érkezik 

hozzánk.  

 

Gál Ágnes: Szeptember 24.-én tartottunk workshopot, amely nagyon hasznosnak bizonyult. A 

költségvetés szerint még 4 db rendezvény maradt, amit a TKKI-nak kell megtartani. Idén, 

november végén terveink szerint tartunk még egy workshopot.  

Ezt a PIT ülésen jelenlévők egyhangúan támogatták. 

 

Varga Nóra: Miden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.  

 

 

 

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 


