
Jegyzőkönyv  

 

 

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

telepprogram” Programirányító Tanácsának 2015. június 10-én (kedd) 11.00 órakor 

megtartott üléséről 

 

Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester 

   Varga Nóra projekt menedzser 

   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. Berki Judit 

nem tud részt venni az ülésen, mert az Ombudsmani Hivatalban vesz részt egy konferencián, 

ahol eladó is. 

Részéről a legfontosabbnak tartja elmondani, hogy az EMMI-nél személyes egyeztetést 

folytattak Nagy Krisztinával. Átbeszélték a pénzügyi helyzetet, a költségek átcsoportosítását. 

A megbeszélésen megállapodás született az átcsoportosításról Varga Nóra projekt menedzser 

elvégezte a kalkulációt. Úgy tűnik, hogy engedélyezik a változtatást. Ha a szükséges 

változtatások mértéke túllépi a költségvetés 20 %-t, akkor szerződés módosítást kell 

kezdeményezni. Az eddig folytatott gyakorlat változásai alapján elmondható, hogy ez már 

nem egy hosszadalmas folyamat, sokkal egyszerűbb, mint eddig volt. 

 

Varga Nóra: Ismerteti a tervezett költségátcsoportosításokat (az írásos anyag a jegyzőkönyv 

melléklete). A fennmaradó költségek nagy részét a Dankó úti hidakra és a két átjáróra kell 

költeni, hogy teljesen megoldódjon a vízelvezetés és átjárás. A Varsányi Roma Sportegyesület 

támogatását így már nem lehet megoldani a jövőben. Mivel szeretnének ifi csapatot is indítani 

a megyei II. osztályban, így az utaztatás költségei jelentősen emelkednek.  

 

Petrovics Ferenc: Ha nem támogatják a Sportegyesületet, akkor már ő nem is fog tovább 

foglalkozni a programmal.  A bajnokságot első helyen zárta a csapat, így feljutott a megyei II. 

osztályba, ahol már indítani kell ifi csapatot is. Amennyiben a program megvonja az 

egyesülettől a támogatást, jelezni fogja a minisztérium felé is. (Petrovics Ferenc távozott az 

ülésről.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: A Sportegyesület működtetésre tervezett összeg elfogyott, sőt több 

lett költve. Sokkal fontosabb feladat a Dankó úti hidak, átereszek elkészítése. Mind a két 

átereszt szükséges megcsinálni, mert ha csak az egyiket csináljuk meg, akkor a másik nem 

bírja a lezúduló vizet. Ezek elkészítése minden ott lakónak érdeke.  A tervezett változtatásokat 

azért fogadja el az ESZA, mert látják, hogy hosszú távú célokat szolgálnak az elképzelések. 

 

 

Percze Beáta: Az edzői képzés összegét lehetne fordítani a Sportegyesület támogatására. 
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Varga Nóra: Már indulni fog a képzés és azt el akarja végezni Petrovics Ferenc. Ez az összeg 

nem csoportosítható át. 

 

Pintérné Kanyó Judit: A képzésen résztvevők közül vannak néhányan, akik a gyakorlati 

képzés ideje alatt munkavégzésre alkalmatlan állapotban vannak időnként. Ezekkel mit lehet 

tenni? 

 

Gál Ágnes: Igazolatlan hiányzást kell írni, és arra a napra nem kapnak ellátást. Itt elmondja, 

hogy Berki Judit levelet írt a TKKI-nak (és valószínűleg továbbította a Minisztérium felé is), 

amiben leírta 05.29-én hogy nem érkezett meg a betanított kőműves tanfolyamon résztvevők 

részére a támogat. Kérte az Igazgató Úr segítségét a probléma megoldásában. Ez Őt nagyon 

meglepte, mert az ezt megelőző napokban PIT ülésen megbeszélték az utalás menetét. 

(A levelet és a TKKI Igazgatójának arra írt válaszát megmutatta a Polgármester Asszonynak.) 

 

Pintérné Kanyó Judit: Szavazásra teszi a költségvetés módosítására készített javaslatot. 

 

A jelenlévő PIT tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozták: 

 

Programirányító Tanács 

1/2015.(VI.10.) határozata 
 

A Programirányító Tanács elfogadja a A TÁMOP 5.3.6.-11/1- 2012 0074 

„Kiút a szegregátumból – Varsány komplex telepprogram” költségvetésének 

módosítására vonatkozó javaslatot, mely szószerinti szövegben a 

jegyzőkönyv melléklete. 

A Projektmenedzser nyújtsa be az EMMI felé a módosítási kérelmet. 

 

Határidő: 2015. június 30. 

Felelős: Varga Nóra projektmenedzser 

 

 

 

Pintérné Kanyó Judit: A tanfolyam résztvevői már készülnek a vizsgákra. Az oktatókkal 

nagyon jó az együttműködést, pozitívan állnak a problémák megoldásához is. A vizsga után, 

július 1-től a nőket foglalkoztatja az önkormányzat, de a férfiak közül csak keveset.  A képzés 

során nem bizonyították, hogy érdemesek a foglalkoztatásra. 

 

Gál Ágnes: Az EMMI meghirdette a lakhatással kapcsolatos programját. Megkérdezi, hogy 

az önkormányzat kíván- e indulni? 

 

Pintérné Kanyó Judit: Hajdúszoboszlón lesz ezzel a programmal kapcsolatban egy 

tanácskozás, amire el szeretne menni a projektmenedzserrel. Nagyon sok gondja volt az 

önkormányzatnak ezzel a programmal, ezért nem gondolja, hogy belevág a következő 

lépcsőbe.  

 

Gál Ágnes: Az EMMI ezt most megint kiemelt célként kezeli, így magas lesz a támogatás 

összege. 
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Pintérné Kanyó Judit: A lakhatási programnak akkor lenne értelme, ha a rossz 

életkörülmények között élő embereknél mindenhol megoldásra kerülhetne sok kisebb 

probléma, mint például a festés, és nemcsak a szegregátumra korlátozódna.  

Ha a szegregátumban élőknek olyan vezetője lenne, akivel lehet egyeztetni, aki a 

megfogalmazott célokat helyesen adná tovább, jól kommunikálná az érintettek felé, akkor 

minden más lenne. 

Ha lehetőséget kapna rá, akkor a program végén elmondaná a gyakorlati megvalósítás 

tapasztalatait az illetékeseknek. 

 

Gál Ágnes: A program végén meg kell jelentetni egy kiadványt, amiben le lehet írni, hogy 

mit jelentett ez a program az önkormányzatnak, mit jelentett az MSZA-nak, mit jelentett a 

TKKI-nak és mit a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.  

 

Pintérné Kanyó Judit: Köszöni megjelentek részvételét. 

 

 

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 
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