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Kissné Kalakai Henriett

a

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei

Kereskedelmi és Ipark amara munkatársa

Tárgyalt napirendi pontok:

1. Az MFKB 2013' április 01' _ 2013' december 31. közötti munka és üléstervének
előterj esztése és elfogadása

Előterjesztő: Nagyné Varga Katalin

2. A 2013. évi decentralizált keret
feladatok áttekintése
Előterjesztő: Nagyné Varga Katalin

3.

Egyebek

terhére kiírandó páIyázattal kapcsolatos aktuális

Nagyné Varga Katalin
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság megjelent
tagsait a20l3 ' évi második ülésünkön. Megállapítom' hogy az ülés határozatképes' a hét főből
jelen van négy fo' Minden bizottsági tagtészéremegküldttik a napirendi pontokat tartalmaző
meghívót. Megkérdezem' hogy egyetértettek-e a napirendi pontokkal? Van-e ezen kívül
napirendi pont javaslat, hozzászőlás, vélemény?Nincs. Kérem a bizoÍtságot, szavazzunk a
napirendi pontok elfo gadásáról.

Szavazás: Kérem a bízottság tagait, aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő
napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra, emelje fel a kezét. Megállapítom, hogy a
bizottság egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

7/2013. (VII.09.) sz. MFKB Határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság a napirendi pontokat

megismerte, azokat 4 igen szavazattal egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélküI
elfogadta.

Nagyné Varga Katalin
Jegyzőkönywezetésre megkérjük Kissné Kalakai Henriettet, Sarkadi Zsolt pedig segíti a
szakmai munkánkat. Az első napirendi pontunk az MFKB 2013. április 01. - 2013. december
31' közötti munka és üléstervének előterjesztése és elfogadása. Bizonyára emlékeztek ana,
hogy amikoÍ aZ első ülésünk volt, akkor egy nagyon rövid időszakra fogadtuk el az
üléstervünket' Most összeállítottunk egy olyan üléstervet, amely szerint dolgoznfutk az
elkcivetkezendő időszakban. Öt tilést terveztünk erce az évre' Nem kaptunk még olyan
tájékoztatást, hogy hány ülést kell a bizottságnak kötelezően tatlania' Amint látjátok, foként a
decentralizáltpályázatokkal kapcsolatos feladatokathatétroztuk meg az üléstervben, illetve a
későbbiekben majd aZ arány-irány meghatározására vonatkozó felméréseket, szakmai
feladatokat jelöltük meg, végül az éves munkának az év végi értékelését
' Ha ezzel
kapcsolatban van valamilyen vélemény, kiegészítés,javaslat' kérem jelezzétek és kiegészítjiik
az üléstervet. Nincs. Kérem abizottságot, szavazzut'lk az ülésterv elfogadásáról.
Szavazás: Kérem abizottságtagait, aki egyetért a2013. évi munka- és ülésterwel, emelje fel
akezét. Kérem, emelje fel akezét, aki nem ért egyet, és végül aki tartóZkodik.
812013.
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MFKB Határozat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|,,
egyhangúlag, ellenvéleményés tartőzkodás nélkül elfogadta a 2013, ápritis 01. - 2013.
december 31. közötti munka- és üléstervet.

Nagyné Varga Katalin
Második napirendi pontunk

a

'

évi decentralizált keret terhére kiírandó pályazattal
kapcsolatos aktuális feladatok áttekintése. A munkatervben láthatő a decentralizáIt
p

ály ézathoz kapc

s o 1ó

2013

dó feladatok beo sztása.

Dr. Rezsőfi István
A 2013. augusztusi és szeptember/októberi üléseken foglalkozunk majd a decentra|tzált
pályálzatol<kal, az utolsó ülésen pedig a20l5l20l6-os tanév képzésiirányaira és beiskolázási
ar ány air a

vonatko zó

fe

l

adatokkal ?

Nagyné Varga Katalin
Igen.

Dr. Rezsőfi István
A decentra|izált pá|y ázatokkal kapc

so

l

atban lehet tudni időpontot?

Nagyné Varga Katalin
Konkrét időpontot még nem tudunk. Azért is ültünk ma öSsze, hogy felkészüljünk a
feladatokra. Amennyiben a nyári időszakban kerülne kiírásra a páIyázat ne álljon meg a
munka. Egyenlőre annyi tájékoztatást kaptunk az MKIK-ból' hogy az elmuIt évhez hasonlóan
zajl1k majd a pá|yázatok beadása, és bírálata. A dátumok még nincsenek meghatározva. A
tartalmi bírálatot az MFKB-k fogják elvégezni' Az elmúlt évben Kőhegyi Edit és Szabő
József külső bírálók végeztékabírálatot. Úgy gondoljuk' hogy több szakértőt kellene bevonni
a pályázatokbírá|ataba. Ezze| kapcsolatban azt kell eldontetnünk, hogy esetileg jelöljük meg
azokat a neveket, akiket megbízunk majd a pályéaatokbírálatával, vagy pedig hozzuk létre a
pályázat előminősítő munkabizottságot. Az ügyrendünkben az szerepel, hogy eZ a
munkabizottság Iétrehozhatő, de nem kötelező. Célszerű lenne meghatérozni a birá|ő
személyeket, mert ha a pályázat kiírása megtörténik és a formai birálat után megkapjuk a
pályéuatokat, akkor már rögtön tudnánk azokat a szakértőknek ktildeni bírá|atra.

Dr. Teschmayer Gábor
M i lyen szakmai

v é gzettség

s

züks

é ge

Sarkadi Zsolt
Szakértő aZ a személy lehet,

s a bír álőnak?

aki a

pá|yázati kiírás tárgyának megfelelő felsőfokú

végzettséggel és legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Nagyné Varga Katalin
Az összeférhetetlenségre vonatkoző előirást kiosztottuk. Mi készítettünk egy javaslatot' Az
ebben szereplő neveket a szakértői névjegyzékbő| váIasztottuk. Ez egy javaslat, ebből lehet
kihúzni neveket, és lehet hozzáírnt'

Dr. Teschmayer Gábor

Javasolom beirni
főosztályvezetőjét.

Dr. Ilosvai

Istvánt,

a

Kormányhivatal oktatási Főosztályának

Nagyné Varga Katalin
Az ügyrendünk lehetővé teszi azt,hogy MFKB tagja is lehet szakér1ő.

Dr. Rezsőfi István
Véleményem szerint 4 főnél tobb szakértőre nincs szükség. Javaslatom azt, hogy legyen 2-2
fő szakértő, akik párban bírálnának'

Nagyné Varga Katalin
S zabó Józsefet j avasl om szakértőnek,

hi szen

több éve bír álj a a pály ézatokat.

Dr. Rezsőfi István
Meddig kell megjelölni szakértőket?
Nagyné Varga Katalin
Nincs meghatározva.

Dr. Teschmayer Gábor
Javaslom, hogy adjunk lehetőséget, jövő hét hétfőig arra vonatkozőan, hogy a bizottság tag1u
j

avaslataikat írásban megtehessék.

Nagyné Yarga Katalin
E-mail-ben tájékoztatjuk a bizottsági tagokat arról, hogy a mai ülésen a megjelent bizottsági
tagok egyetértettek abban, hogy a decentralizá|t pá|yázatok tartalmi értékelését
4 fő végezze,
melyek közül egyhangúlag elfogadta Szabő József és Dr. Ilosvai István felkérését.A
beérkezett javaslatok összesítése után hívjuk-e össze ismételten abizottságot?

Dr. Rezsőfi István
Nem szükséges. Az összesítés után e-mail-en keresztlil szavazzunk. Abban az esetben, ha
nagyon differenciáltak a szavazatok csak akkor hívjuk össze a bizottságot.

Sarkadi Zsolt
A javaslat elkészítéséhezkapcsolódóan a mellékletben találhatő 2412012. NGM rendelet
nyújthat segítséget' melyben többek között az összeférhetetlensógre vonatkozó szabályok is
meglalálhatóak

(1

2.$)'

Szántó Imre
Elfogadom a javaslatot Szabó Józsefre és Dr. Ilosvai Istvánra vonatkozóan. Egyetértek azzal,
hogy e-mailben kérjük be a javaslatokat.
Nagyné Varga Katalin
Van-e ehhez a napirendi ponthoz további észrevétel,javaslat, hozzászolás? Nincs. Kérem a
bizottságot szavazzuttk a második napirendi pontról és a szakértők személyéről.
Szavazász Kérem abizottság tagiait, hogy aki egyetért a2013. évi decentra|izált keret terhére
kiírandó pá|yazatta| kapcsolatos bizottsági feladatokkal, melyet a munkatervben
meghatároztunk emelje fel akezét. Kérem abizottság tagsait, hogy aki egyetért azzal, hogy a
a bizottsági javaslatban szereplő személyek
decentralizá|t páLyázatok tartalmi értékelését
közül 4 fő végezze, emelje fel a kezét Kérem a bizottság tagsait, hogy aki egyetért azzal,
hogy Szabó József és Dr. Ilosvai István kerüljenek felkérésére,valamint azzal, hogy a másik
két főre 2013.július 15-én 12 óráig küldhetik be a bizottságtagaijavaslataikat írásban emelje
fel a kezét. Emelje fel akezét, aki nem ért egyet. Végül, aki taftóZkodik.

9l20l3 (VII.09.) sZ. MFKB Határozat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadta a 2013. évi decentra|uá|t
keret terhére kiírandó pá|yázattal kapcsolatos feladatokat a munkatervnek megfelelően.
A decentral.izáIit páiyázatok tartalmi értékelését4 fő végezze. A bizottsági javaslatban
szereplő szakértők közül a bizottság elfogadta, hogy Szabó József és Dr. Ilosvai István
kerüljenek felkérésére.A bizottsági javaslat a jegyzőkönyv mellékletétképezi. A
további 2 biráI'ő személyétilletően, a Bizottsági tagok 2013. július 15-én l2-őráig
küldhetik el javaslataikat, melyet a munkaszewezet összesíti és az eredményekről
elektronikus úton értesítia bizottság tagi ait.

A

Nagyné Varga Katalin
egyebek napirendi pontban szeretném ismertetni, illetve az egyittmííködéseteket és
támogatásotokat kérni. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
fontos feladatot lát el a szakképzésfejlesztését szolgáló nemzetközi Go & Learn nevet
képviselő projektben. A program hat orczágra terjed ki: Németország, Csehország,
o|aszország, Magyarország, Lengyelország, Belgium. Egy internetes felületen megjeleníti a
projekt azokat a gazdálkodő szewezeteket, tiímogatókat és partner intézményeket, akik ennek
a programnak a szellemiségéttámogatják illetve azokat a cégeket, akik szakmai
üzemlátogatásokban Észtkívánnak venni' A program lényege az, hogy ezen az internetes
felületen ktilcinbciző országokban működő gazdálkodő szervezetek egymásra rákereshetnek.

Az

Amennyiben mondjuk, o|aszországből szeretne eljönni egy vállalkozői csoport és
meglátogatni itt egy céget, akkor megkeres minket a kamarát, mint közreműködő szervetet.
Mi ezt az územlátogatást megszervezzuk részikre egy adott tematika szerint, hiszen ennek
szigorú előírása van. Ehhez a programhoz mi gyűjtjük a gazdá|kodő szervezeteket' támogató
szervezeteket és partner intézményeket.Szeretném kérni a bizottság hozzájárulását al.thoz,
hogy a Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság nevében én is aláírhassak egy támogató
nyilatkozatot' hogy ezt a pÍogramot támogaduk. Ez a program nem csak a gazdálkodókra
vonatkozik, hanem arra is' hogyha iskolákból szeretnének ide jonni gyerekek látogatásra,

vagy mondjuk innen szeretnének kimenni például Belgiumba, akkor van egy flamand partner,
aki Észtvesz ebben a programban, aki koordinál. Keressük a Leonardo program keretén belül
annak a lehetőségét,hogy akiutaztatásokra is adjunk be pályazatot. A Go & Learn projekten
belul az adatgyűjtés és a felület létrehozása, feltöltése 2014 év végéigtart' Semmi akadáIya
nincs annak, hogy esetleg a Kormányhivatal vagy a Munkaügyi Központ is támogassaezta
programot.

Dr. Teschmayer Gábor
Mindenféleképpen jelzem a Kormányhivatal felé ezt a lehetőséget.

Sarkadi Zsolt
A bizottsági tagoknak megktildjük a Go & Learn projekt rövid |eíráséú.tarta|maző
dokumentumot, illetve az adatlapot és támogató nyllatkozatot, melyek kitöltésével és a
munkaszervezethez történő visszaküldésével a tagok szervezetei is támogathatják a
szal<képzési projektet. A támogató nyilatkozat és az adatlap kitoltésévela szewezet
semmilyen kötelezettséget nem vállal, mindössze szakmai támogatásáról biztosítja a projekt
szereplőit és felkerül a hivatalos weboldalára (www. goandlearn.eu).

Nagyné Varga Katalin
Kérem a bizottságot tagjait' aki egyetért azza|, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Fejlesáési és KépzésiBizottság szakmai támogatónként részt Vegyen a Go & Learn
projektben emelje fel akezét. Emelje fel aki nem ért egyet, és végül aki tartózkodik.

10l20l3 (vII.09.) sz. MFKB Határozat
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság 4 igen szavazatta|
egyhangúlag, ellenvéleményés tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Szabolcs-Szatmár_
Bereg Megyei Fejlesztési és KépzésiBizottság szakmai támogatóként részt vegyen a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Go & Learn nevet viselő
projektjében.
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