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centnlmok tev6kenys 6 gdr61, terveird

I

Nagyn6 Varga Katalin
Szatmilr-Bereg Megyei Fejlesztdsi ps K6pz6si Bizotts6g akturilis iil6s6n. Az elozo |veldtez:
k6pest sajnos abizottsitgi munka neln tartogatott annyi feladatot. rnint aztmesel6z6en- isv az,.

megtfugyalnrink a meghfv6ban szeleplS napirendi pontokat, kdrr;m abizoltsitg tagjait, hogy
szav azzuk me g a napiren di
Szavazhs: K6rem a bizotts6e rne elent tagjait, aki egyetdrt az:,zal, hogy a meghiv6ban
szereplo napirendi pontok keriiljene megtirrgyal6sra, emelje fel a kezdt. Meg6llapitom, hogy
a bizottsdg egyhangrilag elfogadta a
irendi pontokat.

MFKB Hatirazat
A Szabolcs-Szatmrir-Bereg MegyeiFejleszt6si 6s K6pz6si Bwottsiga napirendi pontokat
megismerte, azokat 4 igen szavazlttal egyhangflag, ellenv6lerndny 6s tartrfzkod{s n6lkiil
112018. (X.24) sz.

elfogadta.

Nagyn6 Varga Katalin

roviden 6ttekinten6m a bizotts Ag 2018 . 6vi tev6kenysdg6t. Ebben az:, evben eddig egy i.il6stink
volt
vurt rrrtrB
m6g rrr4rulu$ual,
m6rciusban, amlKor
amikor rs
is ?
szakmaszerkezeti javaslatokalt
fogadtuk eI.
el. Az elozo
el6zo
4 szaKnaszerKezel
Javaslatolfflt fogacltuk
6vekhez hasonl6an. u,Oi:*!rt
javaslatot,
a
melyet
a
i6l..eldk6szit,e1ie
lf**r.ryezete
bizottshg tavaszi til6s6n fitnezett 6s
bizottsrigi
javaslatokkal
tagok
6Ital
elfogerdott m6dosit6
I
el is fogadott. Az igy dssze6llitott bizotts6gi javaslatokat a megarlott hatdricloig elktildtiik a
Magyar Kereskedelmi 6s Ipa
, valamint a Pest Megyei Konrr6nyhivatal rdsz6re. Azota
ezzel kaposolatban semmilyen vifszajelzdst nem kaptunk, a szakmaszerkezeti dcint6s;t
tartalmazo rendelet el6k6szit6sdr6l sincsenek inform6ci6ink. l\ iavaslat rdszleteibe nern
szeretn6k belemenni, hiszen az miirdenki szdmfura ismert. MSjus 24-en Nyiregyh6z6n egy
szakmai konferenciiit is szerveztiink az MFKB keret6ben, ami rragy sikert 6rt el, hiszen
sz6mos megyei v6llalkoz6s kdpvis,eloje
szamos
kd
volt jelen, 6s azt gondolom, hogy egy kellemes
hangulatri, ugyanakkor 6l6nk vitdkaf hoz6 esemdnyt tudhattunk rnagunk mOgott. Most pedig
vet zirjuk, ami a szal<rnai munkrit illet6en
6vben egy6b drdermi munk6r6l nem tudunk

Ktlszdnjiik elncik asszonynak a besz6mol6t. Sajnos mi is trzt 6,rezzik, hogy a bizottsilgi
munk6nak a jelenlegi form6ban nenl sok dftelme van. Mindenkdp,pen sziiis6g"lenne a munka
megreform ii6sdra. Lehet tudni valaniri az MFKB sors6r6l?

kevesebb feladatunk llett. Inform6ci6ink szerint
erm6 s z ete s en, aho 1gy me gtudunk v alarnit ezzel

Szavazist K6rem a bizottsdg tagfit, hogy emelje fel a kezdt, aki a bizottsirg 2018. 6vi
munk6j6nak dsszefoglal6 6rt6kelds6d elfogadja. Meg6llapitom, hogy abizottshgegyhangflag
x^^-^c^1^t
r.
^- 6sszefo
^lf^-^l+^
gadta az
elfo
glal6t.

MFKB Hatfrozat
A Szabolcs-Szatmir-Bereg Megy{i Fejleszt6si 6s K6pz6si l}izottsfg, a Szabolcs-SzatmdrBereg Megyei Fejleszt6si 6s Kqpz6si Bizottsfg 2018. i rnunkfj:inak iisszefoglalii
6rt6kel6s6t meghallgatta, azt I igen szavazattal egyharngrilag, ellenv6lem6ny 6s
tartfizko d6s n 6lkiil elfo gadta.
212018, (X.24.) sz.

Nagyn6 Varga Katalin

lent szakk€pzesi centrum k6pvisel6j6t,

hog1,

enysdgtikbe, valamint a jctv6 6vi terveikr6l :is
6 Papp M6ri6t, a Nyiregyh6zi Szakkdpz6si
e tapasztalatait, illetve mondjon n6h6ny sz6t it

Gurbfnn6 Papp Mfria
Foigazgato asszony megkciszcl
tdj6koztat6j6ban kitdrt a
kiemelve, hogy nagyszeni
6rezhet6ek a gyakorlatban is. Ajdv
kiemelte, hogy a szal<kdpzlsi cent

r

lehet6s6get, hogy r6sz:t vehet az iil6sen, majcl
centrum 2018. 6vi feladlataira, beruhizdsaira ktilcjn
van a kamara 6s a centnun kdzdtt, melynek hat6sai
vonatkoz6 terveir6l is beszdlt foigazgat6 asszony, ahon
vdrhat6an rij feladatkdrtikkel boviilnek a szakk6pzd:si

terdn.

Rost{s Jfnos
F6igazgat6 rir is 6rtim6t fejezte kil hogy ism6t jelen lehet ab)izc>ttsdg til6s6n. Besz6d6ben
kiemelte, hogy a bizotts6g ha,t6skcire nem tril sz6leskdni, e'zeft €rdemes lenne annak
feliilvizsgilata, hiszen anno sokkal markdnsabb v6lem6nyeket f'ogalmazott meg az MFKB,
amellyel persze nem mind"n er.[ben 6rtettek egyet, de ez t<>rmlszetesnek mondhat6.
Foigazgatl rir elemezte a lassan mOlotttink hagyott 6vet 6s kifejtrolte v6lem6ny6t a j6v6 6vr6l
is.

gy Rost6s J6nost, tt Mhteszalkai

Szakkepz6si

Nagyn6 Varga Katalin
Kdszcinjiik sz5pen a titjekoztat6st nlindkett6toknek. Rem6lem a jirvoben is egym6st segitve
epzesert dolgoznLi. Amennyiben tov6bbi
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