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Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2015. május 21-én (csütörtök) 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 

   Petrovics Ferenc, szegregátumi kapcsolattartó 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöntött minden megjelent Programirányító Tanács tagot. 

Beszámolt az elmúlt hónapról. Két képzés zajlik. A hallgatókkal sajnos nem rendeződtek a 

problémák, továbbra is sok konfliktus adódik a férfiakkal. Rácz László és Néma Mihály a 

legnagyobb hangadók. Minősíthetetlenül viselkednek.  

Az oktatókkal közösen úgy döntöttek, hogy a hátralévő időben a záróvizsgákra fognak készülni. 

A vizsgára tanulni kell. Azt engedjük át, aki valóban készül, és a gyakorlat során is jól teljesített. 

 

Berki Judit: A legnagyobb problémájuk, hogy még nem kapták meg a képzési támogatást. 

Hiába mondtuk el mindannyian, ami a szerződésükben is le van írva, a kifizetés 15.-e és 21.-e 

között esedékes. Azt mondják, hogy elloptuk a pénzüket. Ők így nem hajlandóak dolgozni.  

Hiába érveltünk, hogy minden ember a munkája után kap fizetést... nekik jár! Sajnos nem értik 

meg. Ünnepek jönnek, elsőáldozás, pünkösd. Nekik szükségük van a pénzre. 

 

Gál Ágnes: Mindenkinek szüksége van a pénzre, hiszen ezért dolgozunk. A képzési támogatást 

időben megfogják kapni. 1 hét eltéréssel, mivel sajnos Balázs Dávid igazolása későn érkezett 

meg így nem tudták elkezdeni a bérszámfejtést. 

 

Petrovics Ferenc: Igazságtalannak tartja, hogy egy egész csoport jár rosszul egy ember 

mulasztása miatt. Miért kell mindenkit büntetni? 

 

Gál Ágnes: Sajnos ez a szabály. A mai napon elvileg megkapták a pénzt. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A fiatalok előtt sincs jövőkép. Semmi nem motiválja őket. A gyakorlati 

oktatást végző vállalkozó a képzés elején felajánlotta, hogy aki jól dolgozik, elviszi magával 

dolgozni, mert szakemberhiány van.  

Elmondta, hogy júliustól nem fog mindenkit felvenni a START munkaprogramba. Csak az 

asszonyokat. Nem vállal több ehhez hasonló programot, mert a célcsoport nem partner, hanem 

inkább ellenség. 

Vannak sikertörténeteink, de a képzések lebonyolítása minden alkalommal nagy nehézséget 

okozott. Vártuk, hogy egy idő után hozzászoknak a munkához, mint a SATRT munkában 

dolgozók, de sajnos hiába. Ezzel a problémával a program elejétől küzdünk. 
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Berki Judit: Azt állítják, hogy sok emberrel kivételez az oktató. El vannak engedve, stb.  

A másik problémájuk az volt, hogy a patakmeder takarításakor nem kaptak védőoltást, 

védőfelszerelést.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Nincs kivételezés, mindenki el van engedve.  

Aki a pataknál dolgozott, kapott védőfelszerelést. Védőoltást most valóban nem kaptak, mert 

megkapták az előző évben, és a védettség még azóta fennáll.  

 

Petrovics Ferenc: Beszámolt a futballcsapat eredményéről. Megnyerték a bajnokságot.  

A következő szezont Megye II-ben kezdik. Nagy volt az öröm.  

 

Pintérné Kanyó Judit: a Programirányító Tanács nevében gratulált a sikerhez. Elmondta, hogy 

a TÁMOP program két nagy eredménye a futball csapat és a zenészpalánták, akik a 

Kamaszparlamentben is szépen szerepeltek.  

 

Varga Nóra: A tegnapi napon polgármester asszonnyal a támogatáskezelőnél voltak tárgyalni. 

Módosításra kerül a költségvetés. Ha elfogadják a változás bejelentőt, a pénzmaradványokból 

meg tudjuk csinálni a Dankó úton lévő, rossz állapotú hidakat, illetve elkerítjük a Csillagpont 

épületét.  

 

Berki Judit: Petrovics Ferenc segítségét kérte abban, hogy próbáljon a konfliktushelyzetekben 

a mi oldalunkra állni és a pozitív eredményeket kommunikálni, hogy a hátralévő idő mindenki 

számára könnyebb legyen.  

Május végén, az általános iskolával közösen, egy héten keresztül Gyermeknapot szerveznek. 

Lesznek sportvetélkedők, Ki? Mit tud?, Állatkerti kirándulás.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Örömmel veszi a programot. Szívesen felajánlja a segítséget és a 

Szabadidő parkot helyszínként. 

Más észrevétel nem volt, így mindenkinek megköszönte a részvételt. 

 

 

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

egyeztetik. 

 

k.m.f. 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit          Bárány Erzsébet 

       PIT elnöke        jegyzőkönyvvezető 


