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T 6r gy alt

napirendi pontok

:

1. A Nemzeti Foglalkoztat6si Alap k6pz6si alaprdsz 2013.6vi

decentralizhlt keret6nek

terh6re benyrijtott p|lyhzatok tdmogathsfira vonatkoz6 javaslat 6sszre6llit6sa
elfogadSsa

El6terjeszt6: Nagyn6 Varga Katalin

2.

Egyebek

6s

Nagyn6 Varga Katalin
Tisztelettel kdszont<jm a Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsilg megjelent tagjait a mai
til6sen. Meg6llapitom, hogy az iil6s hatdrozatkfipes, a h6t f6b6l jelen van 6t fb. Minden
bizotts6gi tag r6sz6re megkiildtiik a napirendi pontokat lartalmaz6 meghiv6t. IV{egk6rdezem,
hogy egyet6rtettek-e a napirendi pontokkal? Van-e ezen kivtil napirendi pont javaslat,
hozzhsz6l6s, v6lem6ny? Nincs. K6rem a bizottshgol, szavazzunk a napirendi pontok
elfogad6s616l.

Szavazfls: K6rem a bizotls|g tagtrait, aki egyet6rt azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok kertiljenek megtirgyal6sra, emelje fel a kezet. Meg6llapitom, hogy a
bizotts6g egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.

1l/2013. (XII.16.) sz. MFKB Hatflrozat
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsig a napirendi pontokat
megismerte, azoknt 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartlzkodris n6lkiil
elfogadta.
Nagyn6 Varga Katalin
Eln6z6st k6rtink az6rt, anniert ilyen hirtelen hivtuk rjssze abizottsilgi iil6st a mai napra, hiszen
szerda reggelre volt iitemezve eredetrleg. Az elmirlt h6ten olyan informrlci6t kaptuk, hogy
amennyiben2013.12.16. 10.00 6r6ig nem kiildjtik el a javaslatunkat, akkor veszdlybe keri.il a
szerzod6sek megkot6se illetve a thmogatilsok kifizet6se. Azt jelenti, hogy a mai napon
legk6sobb 9.30 6rtig meg kell hoznunk a javaslatunkat. Igyekeztiink rnindent rigy
el6k6sziteni, hogy min6l hat6konyabban tudjunk haladni. Kivetitjiik azt a thblfuatot, melyben
r6szletesen meg van hatdrozva a t6mogat6s cisszege, a saj6t forr6s illetve a levonhat6 AFAnak az dsszege is 6s az ig6nyelt el6leg. Ezt a tdblazatot kell majd tov6bbkiildeniink a
Nemzetgazdas6gi Miniszt6riumba. Az eloterjeszt6sben leirluk, hogy miut6n rnegkaptuk a
pillyilzatokat tartalmi 6rt6ke16sre, l-7 p6ly6zatot 2-2 bir|lo bir6lt. A bir6latok lblyamatosan
tdrt6ntek, ahogy kaptuk a pSlyazatokat tov6bbitottuk a bir6l6k fel6. Tobbszori egyeztetes
tofi6nt a bir6l6kkal a pontozdssal 6s az elvekkel kapcsolatban hiszen voltak az 6rt6kel6si
szisztdmilban olyan pontok, ahol sziiks6g volt egyeztet6sre. Az egyeztetds sor6n rigy
gondoltuk, hogy a tavalyi elvet kovetji.ik a szerint, hogy a thmogaths 6sszeg6t minden esetben
20%-kal csokkentetti.ik, igy l6nyegesen bdvtik azoknak a k6re akik ebben a tfmogat6sban
r6szesiilhetnek. Enn6l a tfhlf.zatn|l, amit kivetitiink az 6nerot nem csdkkentettiik,
v|ltozatlanul irgy hagytuk, ahogy a p|lydzatban szerepel. Lehetne azt az elvet kdvetni, hogy
csokkentjiik az onerot is 2}Yo-kal, vagy amennyivel csokkentetttik a t6mogat6st annyival
noveljtik az onerot. Ugy gondoltuk, hogy egyenl6re igy terl'esztjiik a Btzottshg el6
javaslatk6nt, hogy az 6ner6hoz nem nyrilunk hozz6, szerzod6skot6s sor6n a szerzodl felek
eldontik, hogy az oner6t milyen m6r16kben kivhnj|kvhltoztatni. Volt n6h6ny pdllydzat, ahol a
k6t bir6l6 kozdtt jelent6s e1t6r6s volt, melyet leirlunk az irdsos el6terjesztdsben. Ezeket a
p|lydzatokat kiadtuk a mSsik k6t bir5l6nak is bir6latra 6s igy alakult ki egy v6gs6 sorrend. A
nagyvhllalatok kateg6riSba I db palySzat lrkezett, az iglnyelt t6mogatSsi dsszeg nem meriti ki
a rendelkez6sre 6116 teljes osszeget, viszont a fennmarad6 r6sz 6tcsoportosithat6 volt a KKV-k
t6szere, ezt meg is tetttk. A foiskoldkndl is maradt egy kisebb osszeg, melyet szint6n
6tcsoportositottunk a KKV-k rdszdre. igy kialakult a v6gleges cisszeg, amivel gazdillkodni
lehetett. A bir6l6k 6ltal adott pontsz6mok alapj6n kialakult a sorend.
Kev6s az idonk, a tdbllzatok adottak, melyet minden bizottshgi tag megkapott" Abban kell
megegyezmink, hogy a thblazatban szerepl6 sorrend megfelelo- e, egyetlrt-e a bizotts6g
abban, hogy a KKV-kn6l egy 2}o/o-os csokkent6st hajtottunk v6gre. A szakdrtlk is jelen

vannak, tehdt ha b6rkinek b6rmilyen k6rd6se van, k6rem tegye fel. Hatdkony munkav dgzlst

k6m6k

a bizottshgi tagokt6l, hogy id6ben be tudjuk fejezni az i.il6st. N6zzrik heg

kateg6ri6nk6nt.

Sarkadi Zsolt

Az illlami intlzmlnyek

kateg6ri6ba 5 db pdllydzat lrkezett. Az illtaluk pillyirzott osszeg a
kereten beliil van, ez6ri mind az 5 pillyirzat titmogat6sra javasolhat6. A thbllzatban lhthat6
milyen pontsz6mmal 6s milyen osszeggel szerepelnek a pillyazatok Javaslatunk szerint
v|ltozatlan tartalommal es villtozatlan osszeggel tdrt6njen a t6mogaths. Azt tudni kell, hogy
enn6l a kategorriln|l maradt egy bizonyos osszeg, melyet kiz6r6lag a nem 6llami
int6zm6nyekh ez lehet 6tcsoporto sitani.
Nagyn6 Yarga Katalin
Van-e valakinek hozzhsz6l6sa, v6lem6nye?

Dr. Rezsdfi Istvdn
Az emlitett marad6k fon6st nem lehet 6ttenni

a

KKV-khoz?

Sarkadi Zsolt
Jelenlegi tudom6sunk szerint nem lehetsdges az Stcsoportosit6s.

Dr. Rezs6fi Istvin
Azert k6rdezem, merl a KKV-knAl h6romszoros a tirljelentkez6s. A KKV-k harmada ki fog
maradni, ezen beliil a j6 pillyhzatok tobb mint a fele. Egy6bk6nt is megvonunk tdliik 2\o/o-ot.
V6lem6nyem szerint m6g ne zdrjvkle ezt a kateg6ri6t, arrrtig a IC(V-kat nem ndztiik meg.
Dr. Teschmayer Gfbor
V6lem6nyem szerint is minden p6nz j6ljon.
hogy 40-50 clgkimarad a t6mogat6sb6l.

A

v6llalkozSs6l6nkit6s kapcs6n nern n6z ki j61,

Szab6 J6zsef
birilIat megkezd6se el6tt kapott anyag szerint, melyben szerepelnek
dtcsoportos ithsr a, ez nem lehets6ges.

A

a

lehet6s6 gek az

Nagyn6 Varga Katalin
Szavazzunkl
Szavazfls: K6rem a bizottsdg tagai| aki egyet6rt azzaI, hogy a nem KKV kaleg6rr6ba
5rkezett pLlyfnat v|ltozatlan tartalommal 6s osszeggel szerepeljen a javaslatban, valamint a
nagyv6llalati kateg6ri6ban fennmarad6 dsszeg teljes m6rt6kben 6tcsoporlositlsra kertiljdn a
I(I(V kateg6ri6ba, emelje fel akezdt. Meg6llapitom, hogy a bizotts6g egyhangrilag elfogadta a
javaslatot.
1212013.

(KI.16.)

sz.

MFKB Hatfrozat

A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsrlg 5 igen szavazattal,
egyhangflago ellenv6lem6ny 6s tartflzkodfs ndtkiil elfogadta, hogy a Nemzeti

Foglalkoztatdsi alaprfisz2013.6vi decentralizi.Jt keret6nek terh6re benyrfljtott pillyizatok

nagyvr{llalati kateg6ri6ba firkezett pSlyfzat villtozatlan tartalommal 6s

iisszeggel

szerepelien a javaslatban, valamint a nem KKV kateg6riiban fennmarad6 iisszeg teljes
m6rt6kben itcsoportosftfsra keriiljiin a KKV kateg6ri6ba.
Nagyn6 Varga Katalin
A kovetkez6 kateg6ria a fels6oktatdsi int6zm6nyek. Ebbe a kateg6ri6b ak6t pilyhzat erkezett.
A pontsz6mok alapjSn csak egy rntezmeny f6rt bele atSmogatdsra javasoltakkoz6.

Sarkadi Zsolt
Enn6l a kateg6ri6n6l lehet6s6g van az (rtcsoportosit6sra, azzal akikot6ssel, hogy a teljes keret
8%-6tnem haladhatja meg a felsdoktat6si int6zm6nyek kerete.

Nagyn6 Varga Katalin
Szavazzuttk!

Szavazis: I(6rem a bizotts|g tagSait, aki egyet6rt azzal, hogy a Fels6oktat6si Int6zm6nyek
kategori6ban az elSterjeszt6sben szereplo int6zm6ny kertiljon t6mogat6sra vfltozatlan
tartalommal 6s osszeggel, valamint a FelsooktatSsi Int6zm6nyekn6l fennmarado osszeg teljes
m6rt6kben 6tcsoporlositdsra keriiljon a KI(V kateg6ri6ba. emelje fel akez6t Meg6llapitom,
hogy a bizotts6g egyhangulag elfogadta a javaslatot.
13/2013. (KI.16.) sz. MFKB Hathrozat
A Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg

5 igen szavazattal,
egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tartflzkodfs n6lkiil elfogadta, hogy il Nemzeti
Foglalkoztatfsi alapr6sz2013.6vi decentralwi./rt keret6nek terh6re benyrijtott pillyinatok
Fels6oktatfsi Int6zm6nyek kateg6ri:lban
el6terjeszt6sben szerepl6 int6zm(lny keriiljiin
^z
tdmogatfsra vfiltozatlan tartalommal 6s iisszeggel, valamint a F elsdoktatr{si
Int6zm6nyekn6l fennmarad6 iisszeg teljes m6rt6kben itcsoportositfsra keriiljtin a KKV
kateg6ri6ba.
Nagyn6 Varga Katalin
A k<ivetkez6 kateg6ria a KI(V-k.

Sarkadi Zsolt

A

tablflzatban szerepel, hogy 87 p|lydzat erkezett, ebb6l 30 p\lyfuat ker0lt a tfimogathsra
javasoltak kdz6. A t6mogat6si <isszeget m6r 2\o/o-kal cscikkentettiik. Az 57 nern t6mogatott
pdlyhzatban van olyan amelyik nem 6ri el a minim6lis 60 pontot, mely a maximdlisan adhat6
pont 50%-a. Ezek eleve nem t6mogathat6ak. A tihllzatban l6thato, hogy az igdnyelt osszeg
tobb mint h6romszor annyi, mint a t6mogat6si 6sszeg.

Dr. Rezs6fi Istvfn
Es van egy szakdrt6k illtal,pontoz6s 6ltal javasolt rangsor.

Nagyn6 Varga Katalin
Van- e val akinek v6l em6nye, ho zztffazni

va16j a, k6rd6s e?

Dr. Teschmayer Gfbor
V6lem6nyem szerint arhnStalanul kev6s a t6mogatottak szitma. F61 pontos elt6r6sek vannak a
pilly|zatok koz6tt, ami lehet szubjektiv vagy megfo galmazdsi kiil6nbs6g.

Nagyn6 Varga Katalin
A keretdsszeg adott, 2Q%-n6l nagyobb keretosszeg csokkent6st nem hajthatunk v6gre. Adott a
p|lybzatok szhma, adott a rendelkez6sre 6116 osszeg. A bir6l6k pontszdmhr6l leheivit atkozni,
egyet6rteni. A birdl6kt6l lehet magyarlzatot k6mi.

Sarkadi Zsolt
Az azert l6tni kell, hogy elmirlt 6vben <isszesen 46 db Billydzat lrkezett, id6n csak a KKV
p6lyin6i korbe 87 db p\lydzat lrkezeltbe. Osszesen 102 db pilly/g;at flrkezett.

Dr. Rezs6fi Istvrin
A szdmok adottak, ap\Iydzati kiir6son nem lehet villtoztatni.
Nagyn6 Varga Katalin
Amit lehetett, azt 6tcsoportositottuk.

Dr. Ilosvai Isfvdn
A tartalmi bir6latn6l is voltak olyan fix pontok, amiket nem tudtunk kikerulni. p6ld6ul
Nyiregyh6za eset6ben a szabad villlalkozhsi zonhnak a hrhnya miatt eleve 10 ponttal
kevesebbet kapott. Ha nem volt h6tr6nyos helyzetri tanul6ja ism6telten l0 ponttal kevesebb
adhat6. Amennyiben az elozoek 6s m6g nem is hi6nyszakm a mfr eleve 25 ponttal kevesebbet
kaphatott. Sajn6latos m6don, b6rmennyire tudtuk volna a szubjektiv sr"*pontokat figyelembe
venni a kotelez6k miatt nem tudtunk tobb pontot adni. Kotdttek abirillati szempontok.
Szab6 J6zsef

A bir6lat elej6n gondot jelentett a 2}o/o-os keretcsdkkent6s 6s a lrrrtalmr csokkenf6s. Egyediili
6rtelmes megold6snak csak azt tint, hogy a 2\o/o-os csokkentdst vessziik figyelembe. A m6sik
oldalon a p6lyaz6k voltak olyan iigyesek, hogy a maxim6lis p6nz6sszegr e phlyaztak. Ha

kisebb dsszegekre pillyhztak volna, nem a maximumokra, akkor tobben r6szesrilhettek volna
t6mogatSsban.

Dr. Ilosvai Istvdn
R6ad6sul azok ap6lyhz6k akik j6 pontot 6rtek el, magas osszegre p6ly6zrak.
Szab6 J6zsef

el6terjeszt6sben a j6 szhnd6k megvan. Akkor kaphat tdbb v5llalkoz6s, ha 20%-kal
lecsdkkentjiik a tSmogatdst. Ezuthn kerest6k azt az dsszeget, ami m6g belefer a keretbe.

Az

Nagyn6 Varga Katalin
Van- e val akinek tovdbbi j av aslata, hozzdsz6lds a, v6l em6nye?

Szavazfs: K6rem a bizottsilg tagSait, aki egyet6rl azzal, hogy az im6nt elhangzott
m6dosit6ssal a I(KV kateg6riSban az eloterjeszt6sben szerepl6 v6llalkoz6sok kertiljenek
t6mogat6sra v|ltozatlan tartalommal 6s osszeggel, emelje fel a kezet Meg6llapitom, hogy a
bizottshg4igen 6s 1 nem szavazattal elfogadta a javaslatot.

(XII.16.) sz. MFKB Hatirozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 4 igen szavazattal, I
nem szavazattal elfogadta, hogy a Nemzeti Foglalkoztathsi alapr6sz 2013. 6vi
decentraliz6lt keret6nek terh6re benyfjtott pi"/ryirzatok KKV kateg6rifban az
el6terjeszt6sben szerepl6 vf,llalkozisok keriiljenek tfmogatisra villtozatlan tartalommal
1412013.

6s iisszeggel.

Nagyn6 Varga Katalin
Kovetkeznek az |llami 6s nem 6llami szak6pz6 int6zm6nyek.

Dr. Teschmayer Gdbor
Ugyan az a probl6m6m, mint a KI(V-kn5l. A javaslatban nem lett lev6ve a 20o/a, igy nagyon
kev6s p6lydz6 jut p6nzhez. Ebben akategorrthan l6nyegesen kevesebb ig6nyelt osszegek is
szerepelnek, akik a cs6kkent6s ut6n lehet6s6get kapn6nak.

Sarkadi Zsolt
Annyit szeretn6k hozzStenni, hogy az eloirhs szerint az ill\ami 6s nem 6llami int6zm6nyek
kozdtt I 5o/o fttcsoporto sit6sra van I ehet6 s 69.

Dr. Teschmayer Gdbor
Javaslom, hogy a nem 6llami szal<kdpzo intezmlnyek t6mogat6s6t csdkkentse a btzottsilg
20%-kal.

Kovfcs Sindor
Egyet6rtek. Tov6bb6 javaslom, hogy az illlami szakkepzo int6zm6nyek tSrnogat6s6t is
cscjkkentse abizoltsdg, igy 6t lehet csoportositani tov6bbi osszegeket a nem 611ami szakkepzb
int6zm6nyek kateg6ri6ba, ami lehet6vd teszi tobb pdlyhz6 timogatilsat.
Szabri J6zsef

Ha a pontokat valamennyire is tiszteletben tartsa a brzoltsdg, akkor a Fels6oktat6si
int6zm6nyek kateg6ria m6sik p\lyfuata sokkal tdbb pontot kapott, mint a nem 6llami
szakklpzo int6zm6nyek kateg6ria eredetileg nem t6mog atott pfiyazatai.

Dr. Rezsdfi Istvfn
A szak6rtoket meghallgattuk. De a bizotts6gnak van dont6si joga.
Dr. Teschmayer Gfbor
Tiszteletben tartjuk a szak6fiok v61em6ny6t. Tudom6sul vessztik. Ugy gondolom, hogy
konstruktiv javaslatot tettem. Elmondt6k a szakertok, hogy vannak olyan nyiregS,hhzi iskoldk
akik eleve kevesebb ponttal indulnak. Ugy gondolom, hogy az az 6rdekink, hogv min6l t6bb
pLlyhzat kapjon t6mogat6st. Nem a szak6rt6k munkdj6t birilltam,hanem tettem egy javaslatot.

Nagyn6 Varga Katalin
van- e val akinek m6 g m6 do sit6 j avasl ata, v6l em6n y e, hozz6sz6l6sa? Nincs.

Szavazds: K6rem a bizottshg tagSait, aki egyet6rt azzal, hogy a nem 6llami szakkepzo
int6zm6nyek javaslatban szerepl6 tdmogat6s6t csokkentsiik 2}o/o-kal, emelje fel a kez6t.

Meg6llapitom, hogy

a brzotts|g 5 igen

javaslatot.
1512013.

(X[.16.)

sz.

szavazattal egyhangrilag elfogadta

a m6dositott

MFKB Hatilrozat

A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 5 igen

szavazattal,
ellenv6lem6ny 6s tartilzkod,its n6lkiil elfogadta, hogy a Nemzeti Foglalkoztatdsi alapr6sz
2013,6vi decentralizd,lt keret6nek terhdre benyrijtott piiyfzatok nem illami szakk6pz6

int6zm6nyek kateg6ririban
keriilj enek lecstikkent6s re.

a

javaslatban szerepl6 tdmogatfsi iisszegek 2O'lr-Ual

Szavazis: K6rem a bizottsilg tagait, aki egyet6rt azzal, hogy az 6llami szakkdpzo
int6zm6nyek t6mogat6s6t csokkentsiik legfeljebb |3Yo-kal, s az igy megmaradt osszeget
csoportositsuk 6t a nem 611ami szakk6pz6 int6zm6nyek r6sz6re annak 6rdek6ben, hogy tovdbbi
k6tpdlyhzatthmogatilsa lehetov6 v6ljon, emelje fel a kez6t. Meg6llapitom, hogy abizottshg 5
igen szav azattal egyhan glflag elfo gadta a m6dositott j avaslatot.
16/2013. (X[.16.) sz. MFKB Hatfrozat
Szabolcs-Szatm6r-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 5 igen szavazattal,
ellenv6lem6ny 6s tart6zkodhs n6lktil elfogadta, hogy a Nemzeti Foglalkoztatfsi alapr6sz

A

2013. 6vi decentralizfilt keret6nek terh6re benyrijtott pillyfzatok illami szakk6pz6
int6zm6nyek kateg6rifjfba benyfjtott piiyizatok javaslatban szerepl6 timogatrisi
iisszege legfeljebb L3"/o-kal csiikkent6sre keriiljenek. Az fgy fennmarad6 tr{mogatr{si
tisszeg ftcsoportositfsra keriiljiin a nem fllami szakkfipzl int6zm6nyek kateg6ri6ba, ami
lehet6v6 teszi a m6dositott javaslatban szerepld k6t pflydzat t6mogat6s6t,
Nagyn6 Varga Katalin
V an - e m 6 g v al aki nek ho zz 6sz6l6s a,

6s

zrev

6t el e, j

av asl ata?

Dr. Teschmayer Gfbor
Az lenne a javaslatom, hogy a bizotts|g tegyen javaslatot arra vonatkoz6an, hogy ahol
csokkentetttik a t6mogat6s osszeg6t, ar5nyos an az onero is csokkent6sre keriiljon.
Sarkadi Zsolt
Az oner6t az MFKB nem csdkkentheti

6s nem

novelheti meg.

Szab6 J6zsef

A

lehetos6get fent lehet tartani, de felesleges, hiszen akinek csokken a tl;rnogathsi osszege
nagyobb oner6t kell bele tennie.

Dr. Teschmayer Gfbor
Az esetek 9)Yo-ban biztos, hogy igy van, de ott van az a

I0o/o, akinek probl6m6t okozna a

nagyobb oner6.

Nagyn6 Varga Katalin
Van- e val akinek hozzdsz6l6s a, 6szrev6tel

e, j avasl ata?

Szavazfsz K6rem abizottshgtagtrait, aki egyet6rt azzal, hogy a javaslatban olyan m6rt6kben
kertiljon lecsdkkentlsre az oner6, mint amilyen m6rt6kben a t6mogat6s csokkent6sre kertilt,

emelje fel akezdt. Meg6llapitom, hogy abizottshg5 igen szavazattal egyhangulag elfogadta
javaslatot.

a

(XII.16.) sz. MFKB Hatilrozat
A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsdg 5 igen szavazattal,
ellenv6lem6ny 6s tartfizkodits n6lkiil elfogadta, hogy a Nemzeti Foglalkoztatisi alapr6sz
2013, 6vi decentraliziit keret6nek terh6re benyfjtott pillyizatok tfmogatfs 6ra tett
javaslatban az 6ner6 olyan m6rt6kben keriiljtin csiikkent6sreo mint amilyen m6rt6kben a
1712013.

thmogaths iisszege keriilt lecsiikkent6sre.
Nagyn6 Varga Katalin
I(dsztindm a bizottsdgi tagoknak 6s a bir6l6knak az iil6sen va16 r6szv6telt.
javaslatot a tagok elektronikus itton megkapj6k.

k.m.f.
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Nagynt Ya$a\(atalin

Dr. R

MFI(Bklnbk

MFKB t6rselndk
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kdfit.

Kissn6 Kalakai Henriett
jegyz6kdnyvvezeto
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v6gleges

