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I612017-es tan6v szakmaszerkezeterc vonatkozo brzottsdgijavaslal elfogad6sa

Elot rjeszto: Nagynd Varga Katalin
bek

Nagynd larga Katalin
Tiszteletlel koszcjntom a Megyei Fejlesztesi ds I(dpzdsi Bizotts6g megjelent tagjait, a
rneghivofi szakdrloket es venddgekert a 2015. dvi elso iilesrinkon. Meg6llapitom, hogy az riles
nd Pusztai
, a hdt fobol jelen van hat fo, Jegyzo
bizottsdgi tag reszet'e megktildttik a
meghivot.
hogy a megjelolt napirendekkel
izotts6got,
szav azzuytk a nap irendi p ontok e I fo g ad6s d.r6 L

Szavaz6{: Kdrem a bizottsdg tagjait, aki egyetert azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok keriiljenek megtitrgyal6sra, emelje fel a \<ezet. Meg6llapitom. hogy a
bizotts6g egyhangrilag elfogadta a napilendi pontokat.

Il20l5. GII.24.) sz. MFKB Llatfrozat
A Szabrofcs-Szatm{r-Bereg Megyei Fejleszt6si

6s K6pz6si Bizottsdg a nilpirendi pontok:rt
megismerte, azohat 6 igen szavaznttal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tart6zlkodr{s ndlkiil

az egyebek napirendi porrton kivtil -, de ezt
temakcjrben kell a javaslatainkat megtenni.
Igyekeztrlnk a napirendhez minden segddletet, javaslathoz valo dontes eliikdszito anyagokat
idoben l(il(rildeni. B6rmilyen anyzLgot kaptunk, tov6bbitottuk feletek, hogy a javaslatok
kido I goz{s 6n61, a t6.bl6zatok keze ldsdndl ezeket tudj 6tok has zno sitani,

-

Eloszdr a hi|ny-szakkdpesitdsek vonatkoz6sdban tenndk meg a javaslatol:", azttan a:z
iskolaren$szeni szakmaszerkezeti javaslatot neznenk freg, ezt kdvetoen az ilgazatai
megbont{st hagyn6nk j6v6, illetve az iskolalendszeren kivrili javaslatot venndnk napirendre
Van-e ezNel kapcsolatban valami

rndrs

javaslat? Nincs.

ndenki kapott egy tftbl|itatot. arniben 25
tttnfi a sorrend is nagyon fontos. A tdblazat
ezttinl< figyelembe venni, Meg

volt hatirozva.

gjelolni, illetve milyen ar6nytLan kell noj
szakkdpe$ iteseket es mezo gazdas6gi szakm6kat szerepeltetni.

A 17. sQrba ket
mindenk$ppen j
gyiimcilc$termesz

kertilt - szocialis asszisztens, szocid.lis szakgondoz6 --, itt
I hozni, hogy mi maradjon; valamint a zoldsdg- es

tdssel kapcsolatban erkezett egy javaslat, ami szerint az
emlitett $zakkdpesitds l6dp0lds es igy nem kenilhet be a tdblttzatba, e'zert ajavaslattevo a
virdgkotd szakkdpesitest javasolta a list6ba.
tdblirzatban szereplo szald<dpe siteseket, a
17, sorn6l a k6t szakkdpesil.ds kozott, illetve it
eirni, itt van m6r egy javaslat: a vir6gkoto. A
ele, javaslata, kdrem, hogy jelezze,

Ferdinfrid Tibor
Az enja'faslatom volt, hogy a zcildseg- es gyiimdlcstermeszto szakkdpesitds radptilds, ezdlt
keriilion be helyette a list6ba a viragkoto, Miutdn tcjbb kolldgd.val is egyeztettem ds
ut6nanezlem, 6tgondoltant ezt a javaslatot, Az iskolarendszeren kivtili keptresben nagyon sok
,,l.Anl.A+|\+
t, 1,.: ! r
r
^-^t-t-!,-^^!.!-'
^ L:r-^-,
^A1^-^-!'- a
vir6gkotot 1.A^^-^^1.
kdpeznek, ezdrt
^-A-+ ^^^
nem l^'^,^^
lenne celszeri
hidny-szakkdpesitdsek
kdze besorolni.
.

Viszont d disznovdnykertesz szeleoeltetheto lenne a listdban es ez noi szakkdpesitdsnek is
elfogadh4t6. Az ilyen tevdkenys6get vegzo komoly v6llalkozdsok sok kdpzett munkaer6t
tudnak fblvenni. B6r k6rc[6ses, hogy 22. helyre rangsorolva mennyi a ldtjogosults6ga, hogy
t6nyl

eges

bn

b e fdrj

en a hrdny - szakkep

es

itd s ek ko zd.

Dr. Rezsdfi Istvfn
Mi alapjdfl keriiltek meghatarcz6sra a
ds a sorend? A list6ban az elso helyen
szerepel a gyakorl6 6pol6 ds csak
zik a hegeszto, 6cs, gdpi forgacsol6,
gfcsol6ra, acsra, szerkezetlakatosra,
V6lemdnlem szerint egy hegeszt
szerszam|<6szitorc nagyobb sztiksdg van, mint egy gyakorl6 6pol6ra, Hangsulyozni szeretndm,
hogy nenf a gyakorl6 6po16 szakkdpesitds ellen vagyok, csak a sorlenddel nenr drtek egyet.
Ugy gondolom, hogy lejjebb kellene felttintetni,
Egy m6{ik kdrdds vagy dszrevetel, hogy sok egdszs6gtigyi szakkepesit6s szerepel a
tihl|zatbdn - gyakorl6 6po16, gyakorl6 mento6pol6, egdszsdgtigyi asszisztens, szocidlis
assziszte4s, szoci6lis gondoz6. Mi ennek az ol<a?
Mdg egt kerdds: a kozpontifrites- es gdzhiiozat rendszerszerelo, a viz, esatorna- es
kozmrirerldszer-szerelo es a huto- ds ldetechnikai rendszerszerelo szalan6k val6ban
hi6nysza$m6k lenndnek a megydben?
NagYn6 Jzarga Katalin

A

szak\dpesitdsek kivtiasztdsdn|l figyelembe vetttik a k6rdoives lekerdezdseket, a
munkatigi,i kozpont adatait es az ide vonatkozo stalisztikdkat. A fehndresek szerint a
tdblinatb{n szereplo szakm6k hi6nyszakm6k, de ha van m6s javaslat, akkor van lehetosdg a
csetdre, apertvagyunk itt, hogy ezt megvitassuk. Ez csak egy javaslat, ami rendelkezdsre 6116
inform6cl6ink szerint ezeket tudtuk betenni a list6ba,

gyi szakma, mert iddn elosz:ol lehet javaslaLot
tdsekre. 0t ilyen szakkdpesitdst kell a list6ban
pesitesnek noinek ketl lennic. Ugy gondoltuk.
nk6bb tudtunk noi szakmftkat vflasztani. Ha
r szivesen fogadjuk,
asszisztens szakk6pesitest a hi6nyszakrnd,k
ai, adminis ztr ativ tevekenys e gek, vd lemdnye m
szerint n(m a hi6nyszakm6k kozott van a helyiik.
A szoci6]is asszisztens 6s szocidlis szakgondoz6 kozr"il a szoci6lis szakgondozot ajanlom, az
egdszsegtrigyi asszisztenst pedig egy|ltalin nem javaslom, Helyette javaslorn ink6bb a szak6:ps
szakm6t felvenni a list6ra. A mi adataink szerint van ir6nta kereslet, az emberek j6l el tudnak
helyezke{ni. A tavalyi dvben kozel 200 fo szak6cs vdgzettsdggel rendelkezo szakembeift
kerestek I munk6ltatok. Az iskolarendsz,eri oldalffi nem ismerem, de a mi adataink szerint, a
feln6ttkdf z6sben v an fti kereslet,

Kajdy J(zsef
A mi fekdrdezdseink alapjan

a

szak6cs szakkdpesitds nem jelenik rneg hianyszakkdpepitdskdnt, iskolarendszelben nagy \etszdmban oktatj6k ezt a sz:akm6t, ezert nem

j avasolj u|< a

hi6ny-szakkdpesitdsek kozd.

3

NagYn6 \zarga Katalin
list6r'a az egeszsegtigyi szakm6k valarnelyi\e
esites. Ha a szakttcs szakkdpesitdst a btzolts|g
esitest kell kivenni, ami nem dretl.sdgire dprilp.
at, amiket kor6bban emiitettem.

zakkdpesitds ds nem r'6dpril(:s, ig), att be lehet
dre,

lgondolkodni,

Az

elelmiszeripari technikirs
akkdpesitdsek kdzd, melt a kozeljdvoben sok
lgozds fej les ztdsdre, ami me gleheto sen j elento s
jelentos kapacit6sbovitesben gondolkodnak.
Lenne mpg egy eszrevdtelem: a komirves szakk6pesitdst nem 16tom a list6tran. Ez nen-r
tartozik a hi.6ny - szakkepesitdsek ko z6?

Kajdy Jdzsef
Az elmrift dvekben a megydben az epitoipar nagyon lejtmenetbe keriilt ds nincs igdny a
gazd6lkofl6 szervezetek reszdrol komuves szakemberekre. Nagyon sok dpitoipali v6.llalkozas
engedte e[ a kornuves munkatd.rsait.

Dr. Rezs6fi Isfv:in
A mi nyilv6ntart6sunkban is sokkomuves van regisztriiva, 1036 fo es329 fore volt igdny

a

munk6ltat6k reszdrol,
A szak6cs szalCcdpesitdst be lehetne tenni a fdrfi szab6 helydre. A list6tran szerepel a n6i
szabo 6s h f6rfi szab6 szakkepesites is, tigy gondolom, hogy ezek kozril elegendo az egyil<eI a
list6ban llagyni,
NagYn6 Jzarga Katalin
A bizottddgi tagok egyetertenek a fent elhangzott javaslatokkal, miszerinl az egeszsdgrigyi
assziszter[s hel'y6re keriiljon a mezogazdas6gi technikus, a zdldsdg- 6s gytimolcs temreszto
helyett pPdig aL disznovdnykeftesz, illetve a fdrfi szab6 helyett a szak6csot tlintessiik fel?
Mindenki egyetdlt.
El kell dfintenie abizottsitgnak, hogy a 17. helyen szereplo kdt szald<dpesitds koztil melyik
maradjon a list6ban. Egyetertenek-e a bizottsdgi tagok a javaslattal, hogy a szocidlis
szakgondpz6 m
ert.
Elhangzoltt m61
6lelmiszeripari technikus keniljon be a tdbl|zatba.
Amennyipen ei
abizottsfry, aztkell eldonteni, hogy melyik szakm6t
cserdlj tik le az t51 elmiszerip ari technikusra.

Sarkadi Lsolt
Az dlehliszefrparr teclinikus csak drettsdgire 6ptilo szakkdpesitdsekkel cserdll-reto: gyakorfo
6pol6, g[akorl6 mentodpol6, szoci6lis szakgondoz6, faipari technikus. mezogazdas|lgi
technikud.

Rezs6fi Isfvfn
A list6bap szerepel a szocidlis gondoz6 6s szoci6lis szakgondozo szakl<epesit6s ts. Az rgdz,
hogy a'z Pgyit< elettsdgire eptilo szakk6pesitds, a mAsik pedig nem, de vrilerrdnyem szerint
eldg, ha Qsak azl egyik marad a list6ban.
4

Nagyn6

larga Katalin

hogy a szoci6lis szakgondozo sz,ak)<epesjtdst
sitdsre? Mindenki egyetdrt,
el teh6t mindenki egyetert. Most donteni keli a
a sorrendre vonatkoz6 iavaslata? Eddig
o16 nagyon elol van.

G6resi Jrizsef
Egyeteftef Rezsofi irnal. Gdpdsz tenileten nagy probldma van, Erdemes foglalkoznt azzal,
hogy ezeli a szakm6k - hegeszto, gdpi folg6csol6, szerszd:mkdszito - elordbb keriiljenek a
sorban, E*ekbol a szakm6kb6l nagyon sok szakemberre van sztiksdg.

Dr. Rezsdfi Ishrfn
Ugy gon{olom, hogy a villanyszerelo, asztalos ds bddogos szakkdpesildseket is elorebb
kellene hglyezni, mert egydrlelmrien hi6ny van ezekbol a szal<mttkb6l. A gyakorl6 5"polo csak
ezek ut6n szerepeljen.
Meg egy javaslatot tenndk: a kdzporrtifritds- es ghzhLlozat rendszerszerelo,

aviz, csatorna- es
kozmrireridszer-szerelo ds a huto- ds ldgtechnikai rendszerszerelo szakmdkat a lista vegdre
javaslom besol,olni. F,zel<eI a szakrnS.kaL eTozzel< meg az agrhr szakkdpesitdse:k - kertdsz,
disznovdr]ykertdsz, mezo gazdas6gi technikus.
Ferdin:ind Tibor
A kertdsz ds disznovenykertesz szakkepesitdseket en is elordbb javaslom.
Nagyn6 {arga Katalin
enleg tehdt a kovetkezo szakrndk szerepelnek a
o,6cs, gdpi forg6csol6, ipari gepesz, epiilet- ds
, rnezogazdas6gi gepdsz, szctcralis gondoz6 es
s, kertdsz, disznovdnykertdsz, gyakorl6 apo16,
gyakorl6 fnent66poi6, me',zogazdas6gi technikus, dlelmiszeripari technikus. noi szab6, faipari
technikusi kozpontifutes- es g6zh6lozat rendszerszerelo, viz-, csatolna- ds koz:mr-irendszerszerelo, huto- ds ldgtechnikai rendszerszerelo. Mindent m6dositottunk, amit javasoltak a
bizotts6gi tagok. Van valakinek egyeb modosit6 javaslata? Nincs. Szavazz,unl<t.

Szavazfsf I(drerm abizottstry tagjait, ernelje fel akezet, aki elfogadja a2016120ll-es tanev
hi6ny-szafkdpesitdsekre rzonatkoz6 listqdt az elobb ismertetett sziiksege:ssdgi sorrendben,
Kdrem, elnelje fel a kez6t, aki nem efi egyet, 6s vegiil aki tart6zkodik,

(III.24.) sz. MFKts Hatfrozat
A Szabolcs-Szntmdr-Bereg Megyei Fcjleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 6 igen szavazattal
egyhangrllag, ellenv6lemdny 6s tart6zkodris n6lhiil ellogadta a 201612017-es tan6v hi:in1,szakk6pesit6se,kre vonatkoz6 listdjdt a kiivetkez6 sziiks6gess6gi sorrendben: hegeszt6,
fcs, g6pi forgfcsol6, ipari g6p6sz, 6piilet- 6s szerkezetlakatos, szerszdmh6szitri, p6k,
gazda, qlez<igazdasrigi g6p6sz, szociflis gondoz6 6s 6poki, villanyszerell6, asztalos,
bridogos, szakfcs, kert6sz, diszniiv6nykert6sz, gyakorl6 6pol6, gyakorl6 ment6:ipol6,
mezSgazflasdgii technihus, 6lelmiszeripari technikus, ndi szab6, faipari technikus,
kiizpontiftit6s- 6s g6zh6l6zat rendszerszerelci, viz-, csatorna- 6s kiizmiirendszer-szerel6,
hfitd- 6s f6gtechniX<ai rendszerszerel6.
212015.

Nagyn6 Varga Katalin
Az iskol[rendszerr-i szal<maszerkezeli javaslattal kapcsolatban szintdn kikiildtrinh egy
tdbl|zatotl amelyben az elozo dvekre vonatkoz6 adatok ds inform6ciok is feltoltesre keriiltek.
pesitdst. Tavaly is az volt a gyakorlat, hogy
rzottsdg megtdrgyalja 6s annak rnegfeleloerr
6zat m6dosit6s6val kancsolatban?

szakk
evben serJr volt. Ha megnezzik az ilgazatr
Iffiszrk, hdgy kdt oszttiyt is inditanak. N6lu

az erdeszeti- ds vadgazdilll<odasi technikus

a

ds az elmrilt ket
egyertehnuen az
vadgazd6lkod6si
ilgazati sfakkozdpiskolai osztiJy 9-10. dvfolyam, Ndgy dvig tanulnak a gyerekek, tesznek egy
szakmai {rettsegit es ut6na ninos lehetosdgrik technikusi btzonyitvttnyt szerezni. Ez igaz6b6|
nem mos!, hanem a kovetkezo 6vben lesz ez probldma.
gazatban a park-dpito ds fenntarl6 technikus
yanaz, mrnt az elozo szakkdpesitesndl, vagyig,
, hogy kertiljcin a t6mogatott szakkdpesitdsek
szakkdpe$itdshez lcapcsol6dik. F.z

meghoznil. Ha

eL

ezek a szflkkepe
hogy a bipotts6tr;

em jeleztek, hogy igeny lenne 16. A javaslat
lyamatoss6g elve alapjd.n l<ell a iavaslatokat
jovore
szeretnd, hogy
a tdmogatott kdpzesek kozcjtt szerepeljon
r drdemes az rden is ezt javasolni, hogy a ddnteshoz6k l6ss6k,
resztiil is javasolta.

Nagyn6 \rarga Katalin
Az elhan$zottah alapj6n egyetdrtenek-e abrzottsdgi tagok azzal.hogy az em.litett kdt szakma a
tdmogato{t kep:zdsek kozd kertiljon kdt osztdllyal, 68 fovel? Mindenki eg'yetert. Van-e rndg
m6 do s it6 j avas I at, ho zz6szo76s ? N inc s. S zav azzvnk.
SzavrzSs: Kdrem abrzottsdg tagjait, emelje fel akezet, aki elfogadja a201612017-es tandvre
vonatkoz$ iskolalendszeri szalcmaszerkezetr javaslatot az elobb elfogarlott modositdssal.
Kdrem, e{nelje lel akezet, aki nem 6rt egyet, ds vegril, aki tart6zkodik.
312015. GIl.24.) sz.

MFKB Hatfroznt

A

Szabofcs-Szatrnfr-Beleg Megyei Fejlesztdsi 6s K6pz6si Bizotts:ig 6 igen szavaz,attal
egyhang{lag, ellenv6lern6ny 6s tartrizkodris n6lkiil elfogadta a 201612017-es tan6vre
vonatko!6 iskolarendszerii szakmaszerkezeti javaslatot a kiivetkez6 mddositrisokkal: az
erd6szetif 6s vadgazd6lkodfsi technikus, valamint a park6pit6- 6s fenntart6 technikus
szakk6pQsit6sek keriiljenek a tfmogatott szakk6pesit6sek koz6, k6t oszt:illyal, 68 f6vel.
Nagynd {arga Katalin
A nem fdmogatott szakkdpesitdsekndl szoveges indokl6sra van szriksrig, Sarkadi Zsolt
ismerteti bnnek rdszleteit.

Sarkadi Zsolt
nem tanrosatoltt. Az elozo dvben a bizotts6s minden drintett szakkenesil.dsndl a ."nincs rd
i igeny" szoveges indokldst adta, Iddn is meg van ez a leheto:;6g, de vdlaszthato
indokok $ore kiegdsz:l'lt az,,egydb indok" szoveggel, amin beltil a ,,nincs kepzes a megydben"
szoveges I esz v tlaszthat6.

Dr. Rezs i Isfvfn
ugy go olom, hogy az indokl6st rdbizzul<Zsoltra.
NagYn6 \rarga Katalin

avaslattal, akkor terrneszetesen ilsolt mindetr
lelo indokl6st, MegkerdezeLn, hogy egyetdrt-e

athoz kapcsol6d6an egy |gazatt tebl6t is
a brzottsitgnak. Az |gazatt t6bl6ban tdfient
I kapcsolatos tudnivalokat Zsolt isrnerteti.

Sarkadi Lsolt

volt teljesen egy6rtelmu, hogy az \gazatt
ktatdsra es a feh-rottoktat6sra javaslatot hozni.
Magyar Kereskedelmi es Ipalkamardval es
ai naprg nem kaptuk meg a miniszteriutntol a:z
n-ktil6n is hozunk 16 javaslatot. Emiatt kertilt
be uj osflop a. t6bl6zatba, a J oszlop. Jol l6that6, hogy a nappali rendszeru oktat6sban
t6mogatoft \gazat a felnottoktat6sban is t6mogatott ds ugyane'z a helyzet a nem tamogatott
6gazatol<\al is. A korl6tozottan t6mogatott trgazatokhoz egy-egy oszt6lyt tr-intettiink fel a
fenntart6lkkal 6s; iskol6kkal tofi ent e gyeztetdseket kovetoen.
Nagyn6 {arga Katalin
Van-e m{g egyrjb m6dosito javaslat? Nincs. Szavazzunk.
Szavazfs: Kererm a btzottsilg tagtrart, emelje fel a l<ezdt, aki elfogadj a a 2016120'17-es tandvre
vonatkozp szakkdzdpiskolai |gazattjavaslatot. I(6rem, emelje fel akezet, aki nem drt egyet,
ds vdgtil, [ki tart6zkodik.

6si 6s K6pz6si Bizottsfg 6 igen szavazattal
n6lkiil elfogadta n 20161201?-es tan6vre
t.

Mdg .gl Iabltzatot kell

megt6.rgyalni a bizotts6gnak, az iskolarendszeren kivuli
szakkepe$itesek. t6bl6zatftI. Ehhez a ttbllzathoz erkezett egy irdsbeli javaslat Rezsofi Urtol,
amit mos{ kiosz;tunk mindenkinek. A javaslat az aszlalos es a szttmit6gdp-szerelo,- karbantarto
dsekre vonatkozik, Az emlitett kdt szakkdpesit6s nem tamogatottkdnt szerepel a
ds Rezsofi ur m6dosit6 javaslata szelint a t6mogatott szalckdpesitdsek kozd

Dr" Rezsdfi Isfv6n
emlitett
s furcsa lenne, hogy feln(ittkepzesben nem
iaci i gdny. A szdmito gdp- szerelo, -kalb antarto
ds nem is nagyon szerepel ilyen kdpzettsegu
a t6mogatott szakkdpesitdsek ko'ze az

Nagyn6 Varga Katalin
I(i 6rt elyet a m6dosit6 javaslattal? Mindenki egyetdrt. Van-e m6g m6dositri javaslat az
iskolarendszeren kivtili szakkdpesitdsek t6bl6zat6.hoz? Nincs, Szayazzunk.
a kezet, aki elfogadj a a 201.6120 l7-es tandvre
ezeti javaslatot azzal a modosit6ssal, hogy az
t6 szakkdpesitesek keltiljenek a t6mogatott
szakkdpe$itdsek. kozd. Kdrem, emelje feI akezet, aki nem ert egyet, ds vdgtil, aki tartozkodik,

Gll.24.) sz, MFKB Hathro'zat
Szabofcs-Szatrnfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 6 igen szavazattal
egyhangqllag, ellenv6lem6ny 6s tart6zkod{s n6lkiil elfogadta a 2016120L7-es tandvre
vonatko!6 iskolarendszeren kiviili szakmaszerkezeti .iavaslatot azza\ a m6dositrissal,
hogy az asztalos 6s a szfmit6g6p-szerel6, -karbantart6 szakh6pesit6sek kertiljenek a
tf mo gatQtt szakk6pesitdsek kdz6,.
512015.

A

Nagynd {arga Katalin
Az egye\ek neLpirendi pontban tdjel<oztat|sul szeretndk annyit elmondani, hogy a Megyei
Fejleszte$i ds F.dpzdsi Bizottsaghoz kapcsol6d6an akamardnak van egy koltsdgvetese, amin
beltil meg van hat6rozva, hogy az egyes feiadatokla mekkora osszegek. fordithat6ak. Az
decentraliz 6It ptrly 6zaIo kra fordi that6 o s s ze g,
dvben nem kertil rne ghirdel.dsre decentr ahzitlt
teljesen eltero konstrukci6ban kertil kiir6sra a

Ti\el<ozt{taskdppen szerel.ndm rnegemliteni azt is, hogy rneg vanhatftrozva egy keretosszeg 1 milli6 forint - a Megvei Fejlesztdsi es Kdpzdsi Bizottsdg munk6.jat tjrinto szakkepzesi
tanulrn6nfiok kriszitesdre. IIa van valakinek olyan tem6ja, amit szivesen kidolgozna, akkor a
bizottsdgfial t6rrtdno egyeztetdst kovetoen lesz lehetoseg az adott tanulnfny elkdszitesdre,
amidrt a bizotts6g egy meghatftrozott dsszeget tud fizetni.

Szintdn
egyebek napirendi pontban szeretnenk abrzottsitgtitmogatilsht kdrni a szakkdpzdsfejle
koncepci6 dttekintdsdre ds aktualizftltstra vonatkoz6an. T6mogatja-e a bizottsag
hogy a
kkep:zds-fejlesztdsi koncepci6 a\<tuahzfiftsra kertiljon es az ffidolgozits koordindci6s
feladatait
MIrKB munkaszervezete l6ssa el? Szavazzunk.

Szavazisl Kdrerm a brzottsdg tagtrart, emelje fel a kezet, aki elfogadja, hclgy a szakkdpzdsfejlesztdsi koncepci6 aktvahzftlttsra keriiljon 6s az |tdolgozds koordin6cios feladatait az
MFKB m[rnkaszervezete l6ssa el, Kdrem, emelje fel akezet, aki nem drt egyet, ds vdgiil, aki
tart6zkodik,

II.24,) sz. MFKB Llathrozat
cs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg 6 igen szavazattnl
egyhan lug, ellenvdlerndny 6s tart6zkod,6s n6lktil elfogadta hogy a szakkdpzdsfejleszt6s koncepci6 aktualizflfsra keriiljtin 6s az 6tdolgoz6s koordinfci6s felad.atait az
MFKB unkaszervezete l6ssa el.

6t20r5,
A
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