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Nagyn6 Varga Katalin
I(cj'sztjntom a Megyei Fejllesztdsi 6s KdpztSsi Bizottsdg til6s6n megjelent bizottsdgi tagokat.
Megrillapitom,, hogy abizottsilghathrozatkefies, az 5 fob6l jelen vanmindenki. A mighivot 6s

a mell6kleteket id6ben kikiildttik mindenkinek" Bizom benne, hogy mindenki megkapta.
Fetrk6rem jegyz6kOnyvvezetdsre Kissnd Kalakai Henriettet. Megkdrdezem,- higy
egyet6rtetttek-e a napirendi pontokkal? Van,e ezen kivtil napirendi pont javasl at,hozzitszblii,
v6lem6ny?

Szavazhs: Kerem a bizottsilg tagjait, akfl egyetdfi azzal, hogy a meghiv6ban szereplo
napirendi pontok kertiljenek megt6rgyal6sra, emelje fel a kez,et, Meg6llapitom, hogy a

bizotts6g egyhangrilag elfogadta a napirendi pontokat.

(IX.19) sz. MF'KB Hatflrozat
A Szabolcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismerte, azokat 5 igen szavazattal egyhangflag, ellenvdlem6ny 6s tart6zkod6s n6lkiil
elftrgadta.
712017.

Nagyn6 Varga Katalin
napirendi pontok sorrendj6n vlltoztathdt'tk Eloszor a megyei szakkepzes-fejleszt6si
koncepciir aktualizhlt villtozatifi besz6ln6nk meg. Ezt az anyagot-mindenki megkapta. Ezt a
koncepci(rt mdr tdbbszcir aktualiz6ltuk. Minden masodik 6vben szoktunk hozz1nyulni, ezt a
tfnrogat6si szerz6d6s is el6irja sz6munkra, hogy az adatokat frissiteni kell. Megk1rdezem,
ho6ly a koncepci6val kapcsolatban van-e valakinek k6rd6se, m6dosit6si iavaslata?

A

Gulfcsi Mihflty
Kciszoncjm, hogy egy ilyen anyagot kaphattam. Annyira tartalmas, hogy megmondom
6szint6n, akik ezt cjsszedllitott6k j6 munkffi vdgeztek Gondolom, tdbb dves munka van esv
ilyen koncepci6 elk6szit6s6ben. Gratul6lok.
Nagyn6 Varga Katalin
Kdrrzcinjtik sz6pen. Azert is sztiksdges ez a koncepci6, ami a kamara honlapj6n megtal6lhat6,
hogy ha valakinek brirnr,ilyen szakmai segfts6gre van szi.iks6ge, akkor hozzaiSrhet,

Dr. Rezsdfi Isfvdn
Torr6bbra is azzal van a baj, hogy az alapfokri oktatrisb6l kik jonnek ki. Ez r6g6ta visszat6ro
tdma. Ehhezhazzdtartozik, hogy 6ttuszkotj{k a gyerekeket az 6ltal6nos iskol6n, akik ezut6n
jcirurek be a szakkdp:z6sbe. A rn5sik probl6ma a szintvizsg6n val6 kisz6r6d6s
. Ezek
elg<lndolkodtat6 szrimok.

Sujdy J6zsef

Ok el is trinnek a szakdpzesb6l.

Nagyn6 Varga Katalin
En6l minden egyes iilldsiinkon beszdliink. Sajnos ezzel a probl6m6val nem tudunk mit
kezdeni. Mindemellett nagyon komoly probldmdt okoz. Ak6i a u..r".ry eket n6zzik, ak6r a
szintvizsgitt ndzz]J.k, aktr egy 6ltal6nos megjelenest vagy viselkeddsi norm6t. Az alapokn6l
vana baj, amire nincs rlihat6sunk. Erre folyamatosan riivil6gitunk, pr6b6ljuk kital6lni mi lehet
ennek az oka. A kamara szakkepzesi tan6csad6i rengeteg tcirt6netet tudn6nak mesdlni, Mi
a
megold6s? A probl6ma elkezdodik az 6vodriban, sot m6r el6tte a csal6dban.

Szdke Attila
Az en vdlemenyen az, hogy a tiirsadalomp6l jelentkezik ez a problema. M6mi eloszdr az

6vod6ban 6s az iskolSban lehet. De ezek sajnos mdr kovetkezm6nyek. Erre a probl6m6ra
mindenhol fel kell hivni a flrgyelmet.

Dr, Rezsdfi Isfvdn
Ez a koncepciohozhozzdtartozik. Az alapJa az az alapfokri oktat6s, a t6rsadalmi probldm6k
mellett. A koncepci6 j6, csak a val6 vil6g nem nagyon alkalmazkodik.
Gulicsi Mihdlv
Hogyan lehetne ezen v6ltoztatni? A t6rspdalom <isszet6tel6n nem tudunk vhltoztatni. A
foiskol6r6l kikertiltek gondolkod6s m6dj6vall is alapvetri probl6ma van.
Sz6ke

Attila

Legfontosabb az lenne, ha egyszer oszint6n elkezden6nk errol besz6lni. Nem csak itt az

MIrKB-n beliil, hanem a t6rsadalom tdbbi szereploje, akik nagyon szdpen

szeretnek

fogalmazni. De a probl6mfkat igenis csak akkor lehet kezelni, ha uutbbutr oszint6n felt6rjuk
azokat. Val6ban a kisebbs6g kdrddse nehlz, de nincs m6s megold6s csak az oktat6s" A
nagyobb bai az, hogy a magyar nemzetisdgtiek is kezdenek rigy viselkedni, mint ahogyan
6ltal6noss6gban jellemzo volt a kisebbs6gre', 671l6tom cisszessdgdben, hogy az emberek
nem
nagyon akarnak dolgozni, tanulni. Nincsenek c6lok elotttik. A f,ratalok sokkal k6nnyebben
kapnak meg mindent, amit szeretndnek, ezlrrtnincs motivrici6iuk.

Gulfcsi Mihfly
Ossze kellene lFoglalni javaslati szinten.

Sarkadi Zsolt
HiS"nyoznak a sztl6k. Nincr;enek szi.jl6k a gyjerekek m6gcitt.

Dr. Rezsdfi Istvrin
Nern csak ftzikailagnincs. Nincsenek jelen dz dletiikben.
Nagyn6 Varga Katalin

Sokfele neveldsi m6dszer kering. De a gyerekeknek meg kell tanulniuk, hogy vannak
szab6lyok 6s korl6tok. sajnos nagyon sok ebetben elrontjuk a sajrit gyerekeinket azzal, hogy
tdbllet engediirrk meg a kellet6n6l. Ha a g;rerek rnegtanulja otthon, hogy dolgozni kell, ds
csinL6lnia kell dolgokat, akk,or azt igenis meg fogja tanulni.
Sz6ke

Attila

Az a gond, hogy meg tudnak emberek rjgy 6lni, hogy nem dolgoznak. J6 l6t van. A
mez:fgazdas6gban tapasztaljuk, hogy azt mdndjdk az emberek, ha nem kapok ennyit, akkor

nem megyek dlolgoznl. An logikusnak tartpm, hogy ha valaki tdbbet szeretne keresni. de
amig nincs 16 lehet6s6ge azt kell csin6lni, arilitlehet. Nem pedig otthon tilni.

Dr. Rezs6fi Istvdn
Kozfo glalk oztatdsbol rnidrt nem lehet ezeker az embereket kik6rni.
Meg van ennek a menete.
Szdke

Attila

val6ban megteremtodott ennek a lehet6s6ge, de nem akarnak dolgozni.

Gulicsi Mihrily
Tellepiil6senk6nt villtoz:ik a rendszernek a rqgalmas kezeldse. A nyugdijasok
ha nem jcinn6nek
dolgozni, pl. a szirito tizemet nem tlrdn6nk rntikddtetni.

Dr" Rezs6fi Istvrin
Ha van egy munkaadoi igdny, 6s megfelel6 a munkahely, nektink ki kell
kozvetitentink. Ha
nern v6llalja, kozfoglalkoztatdsba nem mehet vissza 3 h6napig, fht-ra
14 honap mrilva lesz
jogosult. Regisztr6ci6ba sem vehetjr{ik visszb 3 h6napig.
Azertennek vannak szankci6i. Es ha
ezt apolgfrmesterek komolyan veszik, akkor ez mrikcidik,
GulScsi Mih6ly

A nnegy6ben h6ny ilyen retorzi6 volt?

Dr. Rezs6fi Isfvdn
Nincs bejelentd:s. Most nezettem meg. Jogsz0b6lyi szinten lesznek v6ltoz6sok.
Nagynd Varga Katalin
T6ritink vissza a koncepci6ra.

Kerezsi Istvdn
0rd.mmel l6tom a koncepci6ban a mez6gazd,asdgi k6pz6s rnegerositdsdt.
Nagyn6 Varga Katalin
K6rem, szavazzzuttk.
Szav az6s: K6rem a bizottsfry tagtrait, aki elfogadja a megyei szakk6pz6s-fejleszt6si
koncepci6

aktutalizillt viillozattfi, emelje

elfogadta.
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MFKB Hstilrozat

Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s Kdpz6si Bizottsrig
5 igen szavazattal
egylrangrilag, ellenv6lem6ny 6s turt6zkoillts n6lkiil elfogadta a "megy-ei
szakk6pz6sfejleszt6si koncepci6 aktualizdldsa{t"
Nagyn6 Varga Katalin
Kdvetkez6 napirendi pontunk a foglalkoztatdsi paktumok.

Dr. Rezs6fi Istv6n tdiekoztatta abizottsdgot a megyei foglalko ztathsipaktumokr6l.
Nagyn6 Varga Katalin
Van-e mdg vallakinek k6rd6se? Krjszdndm a bizottsrig tagjainak a r6szv6telt.

k.m.f.

Sz6nt6Imre
MFKB tag

