
  
 
 
 
 
 

 

 

A Helyi Bíráló Bizottság zárt ülés jegyzőkönyve 

I. Alapadatok 

HACS megnevezése Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HBB ülés időpontja 2019. február 26. (kedd) 13.30 óra 

HBB ülés helyszíne 
Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28. számú tanácskozó 
terme (5720 Sarkad, Kossuth u. 27.) 

Jelenlévők 
(jelenléti ív 
alapján) 

állandó HBB tagok, 
szavazati joggal (fő) 

5 fő 

meghívott HBB tagok, 
tanácskozási joggal 
(fő) 

4 fő 

Távol van (állandó, szavazati joggal 
rendelkező tag/ok) 

- 

Póttagként részt vesz - 

Érintett helyi felhívás címe Természetjáró közösségi ház építése 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-087-1 

Támogatási keretösszeg 70.000.000 Ft  

Meghirdetés időpontja 2018. augusztus 29. 

Benyújtás határideje 2018. október 31. 

II. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség 

A korelnök – Sárközi Sándor - köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a határozatképességet. 
Megállapítja, hogy a Helyi Bíráló Bizottság összesen 5 fő szavazati joggal rendelkező tagja közül 5 fő 
jelen van. A jelen lévő szavazati joggal rendelkező tagok száma alapján a szektorok aránya megfelel a 
HBB ügyrendjében foglaltaknak. Fentiek alapján megállapította a Bizottság határozatképességét és az 
ülést megnyitotta. Felkéri egyúttal a munkaszervezet részéről jelenlévő Kölüs Ágnest a jegyzőkönyv 
elkészítésére, illetve Sarkadi Kálmánné állandó tagot a hitelesítésére. 
 
A korelnök megállapítja, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan 
összeférhetetlenség nem merült fel. 

III. A napirend elfogadása 

A korelnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 



  
 
 
 
 
 

 

 

1./ Helyi Bíráló Bizottság elnökének, alelnökének megválasztása 
2./ Természetjáró közösségi ház építése felhívás és a beérkezett támogatási kérelem 

összefoglaló ismertetése 
3./ A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása 
4./ Javaslat a helyi támogatási kérelemről 
5./ Egyebek 

 
Módosító indítvány nem lévén a korelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, hogy aki 
a zárt ülés napirendjét elfogadja az kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z1/2019. (II. 26.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága az alábbi napirendet 
fogadja el: 
 

1./ Helyi Bíráló Bizottság elnökének, alelnökének megválasztása 
2./ Természetjáró közösségi ház építése felhívás és a beérkezett támogatási kérelem 

összefoglaló ismertetése 
3./ A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása 
4./ Javaslat a helyi támogatási kérelemről 
5./ Egyebek 

 

IV. Helyi Bíráló Bizottság elnökének, alelnökének megválasztása 

A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Helyi Bíráló Bizottság szavazati joggal rendelkező tagjai 
közül a Helyi Bíráló Bizottság tagsága egyszerű többséggel, nyílt szavazással választ elnököt és 
alelnököt. 
 
A korelnök a Helyi Bíráló Bizottság elnökének Dr. Ilyés Mária tagot javasolja megválasztani.  
 
Módosító indítvány nem lévén a korelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, hogy aki 
az elnök személyére tett javaslatot elfogadja az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

z2/2019. (II. 26.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a projekt teljes 
időtartamára a Helyi Bíráló Bizottság elnökének Dr. Ilyés Máriát - 5720. Sarkad, Zsarói u. 30. szám alatti 
lakost - választja meg. 
 

Határidő:  2019. február 26.  
Felelős:  HBB korelnöke 

 
A korelnök a Helyi Bíráló Bizottság alelnökének Nagy Zoltán tagot javasolja megválasztani.  
 



  
 
 
 
 
 

 

 

Módosító indítvány nem lévén a korelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, hogy aki 
az alelnök személyére tett javaslatot elfogadja az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozza: 
 

z3/2019. (II. 26.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a projekt teljes 
időtartamára a Helyi Bíráló Bizottság alelnökének Nagy Zoltánt - 5720. Sarkad, Tanya II. körzet 16/a. 
szám alatti lakost - választja meg. 
 

Határidő:  2019. február 26.  
Felelős:  HBB korelnöke 

 
Az ülés vezetését átveszi a megválasztott elnök, Dr. Ilyés Mária. 
 

V. Természetjáró közösségi ház építése felhívás és a beérkezett támogatási kérelem 
összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely tekintetében elmondja, hogy a felhívás 
2018. augusztus 29-én jelent meg a www.hacs.bekesbihar.eu/felhivasok/ oldalon. Ismerteti, hogy a helyi 
támogatási kérelem benyújtási időszaka 2018. október 31. időponttal zárult. Megjegyzi, hogy a 
beérkezett helyi támogatási kérelem tekintetében a munkaszervezet elvégezte a jogosultsági 
vizsgálatot, melyet egy hiánypótlási szakasz követett. A következőkben elmondja, hogy a hiánypótlási 
felhívásban jelezett hiányosságokat, hibákat a pályázó határidőre teljesítette.  
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti a beérkezett támogatási kérelmet az alábbiak alapján. 
 

 
Helyi támogatási 
kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 
kérelmek által igényelt 

támogatás összege 
(Ft) 

Benyújtási határidőig beérkezett helyi 
támogatási kérelmek (, az elutasításra és a 
támogatásra javasolt kérelmek összesen) 

1 70.000.000 

Elutasításra 
javasolt helyi 
támogatási 
kérelmek az 
elutasítás 
indoka alapján 

Benyújtási határidő után 
érkezett  

0 - 

Nem hiánypótolható 
dokumentumok hiánya, nem 
megfelelősége 

0 - 

Jogosultsági kritériumoknak 
való nem megfelelés 
hiánypótlást követően 

0 - 

Tartalmi értékelés során nem 
érte el a helyi felhívásban 
meghatározott minimális 
pontszámot (ha releváns) 

0 - 

Elutasításra javasolt projekt 
összesen: 

0 - 

http://www.hacs.bekesbihar.eu/felhivasok/


  
 
 
 
 
 

 

 

 
Helyi támogatási 
kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 
kérelmek által igényelt 

támogatás összege 
(Ft) 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 1 70.000.000 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

VI. A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása 

A munkaszervezet vezetője bemutatja a helyi támogatási kérelmet és annak értékelését. 

 

VI.1 A Helyi Akciócsoport munkaszervezete által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett 
helyi támogatási kérelem, a helyi projekt értékelési lapja alapján 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-087-1-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: Természetjáró közösségi ház építése Sarkadon 
3. A támogatást igénylő neve: Pelikán Vadásztársaság Sarkad 
4. Az igényelt támogatás összege: 70.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Az önállóan támogatható tevékenységként: Természetjáró közösségi ház építése, 
létesítése (156,03 m2 hasznos alapterületű épület, akadálymentes és női mosdóval, 
előtérrel, férfi mosdóval, irodával, közösségi és bemutatótérrel, tárolóval, 
teakonyhával). 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként: 10 darab 
kerékpár elhelyezésére alkalmas kerékpártároló kialakítása, tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása („C” típusú tába elkészítése és elhelyezése, kommunikációs 
célra alkalmas fotódokumentáció készítése valamint sajtóközlemény kiküldése projekt 
zárásáról és sajtómegjelenés összegyűjtése), valamint a projektmenedzsment 
tevékenységek.  
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységként: projekt előkészítés – 
építészeti tervek elkészítése, egyéb alapinfrastruktúra kiépítése, felújítása, 
közbeszerzési tevékenység, valamint a műszaki ellenőri tevékenység. Eszközök 
beszerzése keretében beszerzésre kerül egy 10 darab kerékpár elhelyezésére 
alkalmas kerékpártároló szerelvény, továbbá 40 darab rakásolható, párnával ellátott 
szék illetve hozzávaló 10 darab négy fős asztal. 

b. tervezett eredmények 
1. Létrehozott közösségi helyiségek alapterülete: 156,03 m2 

2. Új épület létrehozása: Az épület a következő helyiségekből fog állni: akadálymentes 
női mosdó, előtér, férfi mosdó, iroda, közösségi és bemutatótér, tároló, teakonyha. 

c. mérföldkövek 
1. 2019.01.01. A projekt előkészítése, kiviteli tervdokumentáció elkészítése 
2. 2019.06.30. Alap-infrastrukturális tevékenységek elvégzése 
3. 2019.12.31. Építés kivitelezése, 50 % 
4. 2020.06.30. Építés kivitelezése, 100 % 
5. 2020.12.31. Eszközbeszerzések, projektzárás. 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Létrehozott közösségi tér 
Mértékegység: m2 
Bázisérték: 0 



  
 
 
 
 
 

 

 

Bázisérték éve: 2017 
Célérték: 156,03 
Célérték elérésének éve: 2021 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: a helyi támogatási kérelem elérte a helyi felhívásban 
meghatározott legalább 5 szempont vonatkozásában „Megfelelt”, vagy „Részben megfelelt” 
minősítést, támogatásra javasolható. 

 
A munkaszervezet vezetője a helyi támogatási kérelem tekintetében ismerteti, hogy eljárásrendi 
szabályok értelmében minimum két értékelésről szükséges gondoskodni. Kitér arra, hogy az értékelés 
értelmében a helyi támogatási kérelem támogatásra jogosult, a Helyi Bíráló Bizottság támogató döntését 
követően az Irányító Hatóság részére benyújtásra kerülhet. Ismerteti, hogy a Helyi Bíráló Bizottság 
feladata alapvetően a helyi támogatási kérelmek elutasításával vagy támogatásával összefüggő 
javaslattétel meghozatala.  
 
Nagy Zoltán HBB tag jelzi, hogy a tervezett fejlesztés helyszínét jól ismeri. Elmondja, hogy jelenleg 
áldatlan állapotról lehet beszélni, főképpen aktív időszakban. Meglátása szerint jó elképzelésről, jó 
projektről lehet beszélni. Bízik abban, hogy városban működő egyesületek szép számmal igénybe 
fogják venni a közösségi házat. Megjegyzi, hogy a tervezett fejlesztés a város javára fog szolgálni. 
Végezetül kitér arra, hogy a projekt megvalósítását, illetve a további működtetést a Vadásztársaság 
gazdálkodása biztosítani fogja. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, 
hogy aki a TOP-7.1.1-16-087-1-01 azonosítószámon regisztrált, Természetjáró közösségi ház építése 
Sarkadon címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést tudomásul veszi és elfogadja az 
kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

z4/2019. (II. 26.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-087-1-01 azonosítószámon regisztrált, Természetjáró közösségi ház építése Sarkadon 
címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. február 26.  
Felelős:  HBB elnöke 

 

VII. Javaslat a helyi támogatási kérelemről 

A munkaszervezet vezetője bemutatja a támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmet. 
 
Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelem 



  
 
 
 
 
 

 

 

Helyi 
támogatási 

kérelem 
sorszáma 

Helyi támogatási 
kérelem címe 

Tartalmi 
értékelésen 

elért pontszám 

A támogatás 
javasolt 
összeg 

A helyi 
támogatási 

kérelem 
támogatása 

esetén 
fennmaradó 
forrás (elvi 
keret) (Ft) 

TOP-7.1.1-16-
087-1-01 

Természetjáró 
közösségi ház építése 
Sarkadon 

Megfelelt 70.000.000 Ft 
 

0 Ft 

 
Kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, hogy aki 
a TOP-7.1.1-16-087-1-01 azonosítószámon regisztrált, Természetjáró közösségi ház építése Sarkadon 
címet viselő helyi támogatás kérelmet támogatásra javasolja 70.000.000 Ft támogatási összeg mellett 
az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z5/2019. (II. 26.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-087-
1-01 azonosítószámon regisztrált, Természetjáró közösségi ház építése Sarkadon címet viselő helyi 
támogatás kérelmet támogatásra javasolja 70.000.000 Ft támogatási összeg mellett. 
 

Határidő:  2019. február 26.  
Felelős:  HBB elnöke 

VIII. Egyebek 

Egyéb bejelentés nem lévén az elnök lezárja a napirendi pont tárgyalását. 

IX. Az ülés lezárása 

Az elnök megköszöni a bizottsági tagok munkáját és megállapította, hogy a döntési folyamat mindenben 
megfelelt a vonatkozó ügyrendnek. A Helyi Bíráló Bizottság ülése során eljárási szabálytalanság nem 
merült fel, az ülést lezárja. 

X. Mellékletek 

1. Jelenléti ív 
2. Értékelési lapok 

 Dátum Név Aláírás 

A jegyzőkönyvet 
készítette 

 Kölüs Ágnes munkaszervezeti 
tag 

 

A jegyzőkönyvet 
hitelesítette 

 
Sarkadi Kálmánné HBB tag  

A jegyzőkönyvet 
ellenjegyezte 

 
Dr. Mokán István HACS elnök  

 


