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Nagyn6 Varga Katalin
Tiszteletfel kdszontdm a Megyei lFejleszt6si 6s Kdpzdsi Bizotts6g megjelent tagjait a mai
iil6sen. \'Ieg6llapitom, hogy aziJleshattrozatkepes, a hdt fob6l jelen van 5 fd. "legyz6koni/v. Minden bizotts6gi tag res'.zere megktildti.ik a
gk6rdezem, hogy egyetdrte,ttek-er a napirendi
aslat,hozzdsz6l6s, v6lem6ny? Nincs. Kdrem a
gad6s6rol,

gyetdrl azzal, hogy a meghiv6ban szerepl6
elje fel akezet. K6rem emelje fr:l a kez6t, aki
eg6llapitom, hogy a bizottsirg egyhangulpg

A Szabofcs-Szatmfr-Bereg Megyei Fejleszt6si 6s K6pz6si Bizottsfg a napirendi pontokat
megismQrte, azokat 5 igen szavazattal egyhangrilag, ellenv6lem6ny 6s tarttfzkodfs n6lkiil
elfogadt{.

ereg megyei szakk6pzds-fej leszt(lsi koncepci6
pci6 feliilvizsg6lata folyamatban van. Az
um 6ttekintesre kertil. Elsosorban az adatak
frissitdsdfe, a jogszabfiyviitozasok tfivezetdsdre, a m6r nem aktu6lis rdszek, fejezetek
kihuzdsdta kenil sor. Mtnt az MFKB munkaszervezele, minden rendelkezdstinkre 6llb adatot,
inform6ciot 6tadtunk az aktuahziiast vegzoknek ds folyamatosan tartjuk vr:liik a kapcsolatot.
en halad a feltilvizsg6lat, arnit hamarosan be is
szeptemberben lesz a kovetkezo bizottshgi
a bizoltsdg. Kdrem a bizottsitg targtrart, ha van
mi keriiljon be a koncepci6ba, azt mingl
ciusi rildsen is jelezttik a bizotts6g munk6j6t
et6sdg. Akinek van effe m6dja, az jelezze

M6sodik napirendi pont ismefietds6re felkdrem Kajdy J6zsef kolldg6mat, aki a SzabolcsS zatm6r-p ere g Me gyei Kere ske delmi d s Iparkamara szakkepzesi v ezetoj e.
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a brzottsitg tagjainak a megjelen6st.
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