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A Bács-Kiskun Megyei fejlesztési és Képzési Bizottság 2013.12.19-én megtartott üléséről készített 

jegyzőkönyv alapján. 

 

6/2013. (XII.19.) számú MFKB határozat 

 

 

Határozat 

 

 

 

Tárgy: A Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált keretéből, a  

szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására kiírt pályázatának 

nyerteseire tett javaslat megtárgyalása és elfogadása 

 

 

Határozathozatal: a bizottság az 5 jelenlévő tagból 5 igen szavazat mellett elfogadja az alábbi határozatot. 
 

Döntés: A Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság meghozta a Nemzeti Foglalkoztatási 

Alaprész 2013. évi decentralizált keretéből finanszírozandó, a szakképzés tárgyi feltételeinek 

fejlesztésére irányuló beruházások támogatására vonatkozó javaslatát, melyet továbbít a NMH SZFI 

részére. Az alábbi javaslatot támogatja a bizottság: 

 

 A felsőoktatási intézmények részéről 1 db pályázat felelt mind formai, mind tartalmi 

szempontból melyet a bizottság összesen 11.387.000,- Ft-tal, változatlan tartalommal és 

összeggel támogat. 

 A pályázó szakképző intézményeknél a 6 db formailag megfelelt pályázatból 6 db–ot javasol 

támogatásra a bizottság. Állami intézményeknél 1 db pályázatot támogat csökkentett 

tartalommal és összeggel. Összesen 38.669.566,- Ft-tal. A nem állami intézményeknél a 

bizottság összesen 6.798.087,- Ft-tal, változatlan tartalommal és összeggel támogat. 

 A gazdálkodó szervezeteket tekintve 59 db formailag megfelelt KKV pályázatból 22 db 

pályázatot javasol a bizottság támogatására, összesen 186.054.356,- Ft-tal.  A nagyvállalatokat 

tekintve 6 db formailag megfelelt pályázatból 3 db pályázatot javasol a bizottság támogatásra, 

összesen 41.695.358,- Ft-tal. 
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 Az állami szakképző intézményeknél 1 db pályázatot támogat a bizottság csökkentett 

tartalommal és összeggel. A gazdálkodó szervezeteknél a KKV csoportban 2 db pályázatot 

támogat a bizottság változatlan tartalommal, csökkentett összeggel. 

Összesen 22 db pályázat került forráshiány miatti elutasításra. 

A gazdálkodó szervezeteknél 6 db pályázat nem érte el a 60 pontot, így azokat tartalmi okból 

kifolyólag nem támogatja a bizottság. A KKV-knál 5 db, míg a NV-nál 1 db pályázatot jelent. 

 

 

Kecskemét, 2013. december 19. 

 

 

 

         Pintye László 

             MFKB elnök 


