Jegyzőkönyv
Készült: A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 „Kiút a szegregátumból – Varsány komplex
telepprogram” Programirányító Tanácsának 2015. április 14-én (kedd) 14.00 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.
Eddig úgy érezte, hogy megfelelően zajlanak a tanfolyamok. Ma reggel viszont tapasztalta,
hogy vannak elégedetlenkedő emberek. A csoportosulásban Rácz László volt a hangadó. Azt
kifogásolták, hogy nem végeztek még eddig szakmunkát, csak segédmunkát. Nagy vita
kavarodott az ügyből. Néma Mihály is csatlakozott a hangadóhoz.
Úgy érzi, hogy nincs több energiája foglalkozni ezekkel az emberekkel. Nem veszik
tudomásul, hogy a képzés elején nem végezhetnek még szakmunkát, azt meg kell tanulni.
A gyakorlati képzésbe bevont épületek felújítását csak úgy lehet elkezdeni, ha előtte elvégzik
a bontásokat, a tereprendezést. Ha befejeződik a tanfolyam, nem foglalkoztatja tovább azokat
az embereket, akikkel elégedetlen. Megfenyegették az oktatót is, hogy fel fogják jelenteni a
tevékenysége miatt. Így nem lehet dolgozni.
Berki Judit: Beszélt az emberekkel a mai napon, mert hozzá is eljutott a hír. Neki is
elmondták, hogy nem azt a feladatot végzik, amit véleményük szerint kellene. Beszélni kell a
hangadókkal. Meg kell értetni velük, hogy mindennek meg van a maga menete és sorrendje.
Pintérné Kanyó Judit: Nem hajlandó többször tárgyalni ezekkel az emberekkel. Elfogyott az
energiája. Neki ettől sokkal fontosabb feladatai vannak. Elvonja a figyelmét a többi intézendő
dologról a velük való foglalkozás.
Gál Ágnes: Átnézte a képzések jelenléti íveit és megállapította, hogy nagyon sok a hiányzás,
köztük az igazolatlan hiányzás. Ebben a két képzésben elég magas a megengedett hiányzás
mértéke.
Berki Judit: Már panaszkodtak az emberek, hogy a háziorvos nem állítja ki a
betegállományos papírokat egy-egy napra, ezért vannak az igazolatlan hiányzások.
Sértődöttség van a doktorban, mert nem Ő végezte a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat.
Elmondták neki, hogy ajánlatkérések útján kötötték meg a szerződéseket.
Gál Ágnes: Őt is felhívta a Doktor Úr telefonon. Elmondta Neki, hogy ajánlatokat kértek az
orvosi vizsgálatok elvégzésére. Tőle azért nem kértek, mert nincs jogosultsága foglalkozás
egészségügyi vizsgálat végzésére. Az ehhez szükséges háziorvosi igazolás kiállításáért
viszont nem fizet a TKKI.
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Pintérné Kanyó Judit: A háziorvosnak kötelessége a táppénzes papír kiállítása, ha valaki
beteg.
Vannak a programban részt vevők között olyanok, akikre mindenben lehet számítani.
A hangadók nagyon veszélyesek, mert a többieket is igyekeznek befolyásolni és a
lelkiismeretesebbeket kiközösítik.
Valaminek történnie kell, mert még hosszú az idő a program végéig.
Berki Judit: Mit lehet tenni ezekkel az emberekkel, hogyan lehet Őket kitenni a képzésből a
nélkül, hogy bármi hátránya származna az önkormányzatnak.
Gál Ágnes: Van lehetőség a szerződések megszüntetésére. Egyik ok lehet, hogy a
megengedett hiányzás mértékét túlhaladja valaki, a másik ok pedig lehet a renitens viselkedés,
a tanfolyam zavarása. Az indikátor akkor teljesül, ha a beiskolázottak 65 %-a sikeresen
elvégzi a tanfolyamot.
Berki Judit: Mindenképpen beszélni fog Rácz Lászlóval és Néma Mihállyal. Figyelmeztetni
fogja Őket, hogy megszüntetésre kerül a szerződésük, amennyiben nem változtatnak ezen a
magatartáson.
Március 14-én kirándultak Salgó Várához a gyerekekkel. Ott is volt három gyerek, aki
elrontotta az egész napot. A szülők is ott voltak és még sem sikerült elérni náluk a helyes
viselkedést.
Szombaton a program zenét tanuló gyerekei nyitják meg a Kamasz Parlamentet.
Pintérné Kanyó Judit: A program pozitív hozadékát erősíteni kell. Támogatni kell azokat,
akik saját magukon is akarnak segíteni.
Berki Judit: Valószínűleg lesz folytatása a programnak. Ami jól működik, azt jó lenne
tovább vinni.
Május végén lesz a 8. osztályos vizsga. Vannak néhányan, akik nem akarnak járni.
A Polgármester Asszony megengedi nekik, hogy a munkahelyről is elmehetnek.
Varga Nóra: A konzorciumi partnerekkel közösen, beadásra került a pénzügyi
elszámolásunk.
Rendben zajlik a zeneoktatás és az anyaklub.
A focicsapat szállításának ügyében megtörtént az árajánlatkérés. Szerződést kötöttünk az
Ipoly Trans Travel Kft.-vel. A focicsapat folyamatos sikereket ér a mérkőzéseken.
Gál Ágnes: Április 22-én lesz a következő workshop, amelyre mindenkit várnak.
A jelenlévők megállapodnak abban, hogy a következő PIT ülés időpontját a későbbiek során
egyeztetik.
k.m.f.

Pintérné Kanyó Judit
PIT elnöke

Bárány Erzsébet
jegyzőkönyvvezető

