
  
 
 
 
 
 

 

 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve 

I. Alapadatok 

HACS megnevezése Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HBB ülés időpontja 2019. április 4. (csütörtök) 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) 

2 fő 

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

- 

Póttagként részt vesz 2 fő 

Érintett helyi felhívás címe A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-7 

Támogatási keretösszeg 20.000.000 Ft 

Meghirdetés időpontja 2018. november 30. 

Benyújtás határideje 2019. február 28. 

II. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség 

Az elnök köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a határozatképességet. Megállapítja, hogy 7 fő HBB 
tag van jelen, akik közül az összeférhetetlenségre tekintettel 5 fő vesz részt a szavazásban. 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 
Nagy Zoltán állandó tagot a hitelesítésére. 

Az elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel kapcsolatosan az alábbi 
helyi támogatási kérelemmel kapcsolatosan merült fel összeférhetetlenség. 

 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

Helyi támogatási kérelem 
sorszáma 

Helyi támogatási kérelem címe Érintett HBB tag 

TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 
Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus 
erősítése Sarkadon 

Dr. Ilyés Mária 

TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 
Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus 
erősítése Sarkadon 

Sárközi Sándor 

Az érintett HBB tagok a releváns támogatási kérelem megvitatásában és az azzal kapcsolatos 
döntéshozatalban nem vesznek részt.  
Az érintett támogatási kérelmek megvitatásában és az azzal kapcsolatos döntéshozatalban a jelenlévő 
póttagok vesznek részt. 

III. A napirend elfogadása 

Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

1. A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek 
összefoglaló ismertetése  

2. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 
3. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról 
4. Egyebek 

 
Módosító indítvány nem lévén az elnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait (Dr. Ilyés 
Mária, Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Sárközi Sándor, Nagy Zoltán), hogy aki a zárt ülés napirendjét 
elfogadja az kézfelnyújtással jelezze.  
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z6/2019. (IV. 04.) HBB határozat: 
 

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

1. A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek 
összefoglaló ismertetése  

2. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 
3. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról 
4. Egyebek 

IV. A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek 
összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy a 2018. 
november 30-án megjelent helyi felhívás 20.000.000 Forintos keretösszeget biztosít a lakosság 
lokálpatriotizmusának erősítése beavatkozási terület vonatkozásában. Fontos információként kitér arra, 
hogy a szóban forgó helyi felhívás több szakaszos benyújtási lehetőséget biztosít a támogatást igénylők 
számára. Elmondja, hogy az első szakaszra, azaz a 2019. február 28-ig beérkezett támogatási kérelmek 
bírálatáról van szó jelen pillanatban. Kitér arra, hogy a lakosság lokálpatriotizmusának erősítése címet 
viselő helyi felhívás kapcsán kettő támogatási kérelemről lehet az első szakasz lezárultával beszélni. 



  
 
 
 
 
 

 

 

Megjegyzi, hogy a helyi támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzéséről a munkaszervezet 
gondoskodott, a támogatási kérelmek tekintetében hiánypótlás kiírására is sor került. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti a beérkezett támogatási kérelmeket 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) 

2 20.000.000 Ft 

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 le a helyi felhívásban 
meghatározott minimális 
pontszámot (ha releváns) 

0 - 

Elutasításra javasolt projekt 
összesen: 

0 0 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek 2 20.000.000 Ft 

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

V. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 

 
Az ülés vezetését átveszi az alelnök, Nagy Zoltán az összeférhetetlenségre tekintettel. 
 
A munkaszervezet vezetője bemutatja a TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

V.1 A HACS munkaszervezete által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi támogatási 
kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus erősítése Sarkadon 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Város Önkormányzata 
4. Az igényelt támogatás összege: 10.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A „Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus erősítése Sarkadon” projekt keretében 
tervezett programsorozat megvalósítását kettő részként kívánja Sarkad Város 
Önkormányzata kezelni, azonban mind a két rész szervesen kapcsolódik az augusztus 
20-ai, államalapításhoz kötődő rendezvényekhez, valamint az ismételten várossá válás 



  
 
 
 
 
 

 

 

harminc éves évfordulóhoz. A programsorozat egyik eleme az a városi ünnepség, 
amely kellően ünnepélyes körülmények között tiszteleg Szent István államalapító 
munkája előtt. Az államalapítását ünnepelve idén különös hangsúlyt kap az ismételten 
várossá válás harminc éves évfordulójának az ünneplése, továbbá immár 
hagyományosan, a kiemelkedő sarkadi teljesítmények díjazása is. A kitüntetések 
nagyon fontos közösségerősítő szereppel bírnak, a sarkadiak nagy családja ugyanis 
kiemelt módon kezeli azon tagjait, akik teljesítményükkel, munkájukkal, a kultúra, a 
különböző tudományok vagy a sport terén általuk elért eredményekkel kiérdemlik a 
közösség elismerését, megbecsülését, öregbítve Sarkad hírnevét szűkebb pátriánkban 
és hazánkban egyaránt. A programsorozat másik eleme az a több délutánt felölelő, 
kulturális, gasztronómiai és sport elemeket tartalmazó rendezvény, amely célja a város 
kulturális és közösségi életének fejlesztése, az innovatív fejlesztési stratégiai 
programok megvalósításával.  

b. tervezett eredmények 
2 db városi szintű rendezvény szervezése és lebonyolítása - közösségépítő program 

c. mérföldkövek 
1. 2019. 08. 20. Kivitelezés – A pályázatban felsorolt rendezvények megvalósítása 
2. 2019. 09. 30. Projektzárás – A projekthez kapcsolódó beszámolók elkészítése 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 2 
Célérték elérésének éve: 2020 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 100 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 13/I., 14/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy az eljárásrendi szabályok értelmében a helyi támogatási 
kérelem tartalmi értékelését kettő értékelő végezte. Az értékelés alapján a TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 
azonosítószámú helyi támogatási kérelem az elérhető 20 pontos összpontszámból 13-14 pontot ért el. 
Megjegyzi, hogy a helyi támogatási kérelem támogatásra jogosult, mivel a tartalmi értékelés során a 
minimálisan elérendő 12 pontot elérte a kérelem. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az alelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság 
döntéshozatalban résztvevő tagjait és póttagjait (Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Nagy Zoltán, Táth 
János, Sándor Károly), hogy aki a TOP-7.1.1-16-H-087-7-01 azonosítószámon regisztrált, Harminc 
éves a város, a lokálpatriotizmus erősítése 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: 
 

z7/2019. (IV. 04.) 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, Harminc éves a város, a lokálpatriotizmus 
erősítése Sarkadon címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 4.  
Felelős:  HBB alelnöke 

 
Az ülés vezetését átveszi az elnök, Dr. Ilyés Mária. 
 

V.2 A HACS munkaszervezete által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi támogatási 
kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján 

A munkaszervezet vezetője bemutatja a TOP-7.1.1-16-H-087-7-02 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-7-02 
2. A helyi támogatási kérelem címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Sarkadon 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és 

Könyvtár 
4. Az igényelt támogatás összege: 10.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Sarkad Város Önkormányzata Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár a 
megvalósítást két szakaszra tervezi. A projekt első szakaszában kerül megrendezésre 
egy nagyobb esemény két aktivitással, a második szakaszában egy kisebb 
rendezvény. Mind a három aktívtás célja a város kulturális és közösségi életének 
fejlesztése, az innovatív fejlesztési stratégiai programok megvalósításával. A 
rendezvényeken a lakosok megismerhetik a térség természeti, kulturális, gazdasági, 
szociális és történelmi értékeit. A rendezvények célcsoportja a HACS területén élő 
lakosság, valamint a rendezvényeken olyan programokat kívánnak kínálni, amelyeken 
minden korosztály igényét ki tudják elégíteni. A projekt tartalmaz olyan elemeket, 
amelyek már a hagyományőrzés részét képzik, ilyen a Nemzetközi Hagyományőrző 
Lovas fogatható verseny, melynek szervezésében aktív szerepet vállalnak a helyi 
egyesület tagjai, valamint a település önkéntesei is, de emellett, megjelennek olyan 
innovatív közösségépítő programok is, amelyek elsőként kerülnek megszervezésre, 
ilyen például a kispályás futball torna, melyre a HACS területéről, baráti társaságok, 
focicsapatok nevezhetnek. Innovatív elemként jelenik meg az őszi Családi Szüreti 
Mulatság is, mely rendezvény ez eddig nem került megrendezésre a településen. 
A következő programok megvalósítását tervezi  Sarkad Város Önkormányzata Bartók 
Béla Művelődési Központ és Könyvtár: 
Fáklyás felvonulás és Utcabál - 2019. április 30  
Családi Majális időpontja - 2019. május 1.  
A Családi Szüreti Mulatság egy innovatív programelem, melyet a helyi közösségek 
bevonásával kívánnak életre hívni, építkezve a település ezen ünnepkörhöz 
kapcsolódó hagyományaiból, valamint a jelenleg a városban működő hagyományőrző, 
illetve kulturális csoportok műsorai színesítenék a rendezvényt. 

b. tervezett eredmények 
3 darab városi szintű rendezvény szervezése és lebonyolítása - Rendezvényenként 
minimum 50 fő bevonása, összesen 150 fő. 

c. mérföldkövek 



  
 
 
 
 
 

 

 

1. 2019.05.30. Projekt előkészítése – projektindítással kapcsolatos kötelező 
nyilvánosság megvalósítása 
2. 2019.10.31. Projektzárás 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: darab 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 3 
Célérték elérésének éve: 2020 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 150 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 15/I., 15/II. 

 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy az eljárásrendi szabályok értelmében a helyi támogatási 
kérelem tartalmi értékelését kettő értékelő végezte. Az értékelés alapján a TOP-7.1.1-16-H-087-7-02 
azonosítószámú helyi támogatási kérelem az elérhető 20 pontos összpontszámból 15-15 pontot ért el. 
Megjegyzi, hogy a helyi támogatási kérelem támogatásra jogosult, mivel a tartalmi értékelés során a 
kérelem a minimálisan elérendő 12 pontot elérte. 
 
Nagy Zoltán HBB tag jelzi, a helyi támogatási kérelmeket átnézte. Meglátása szerint színvonalas 
rendezvények várhatóak pozitív döntés esetén. Kitér arra, hogy a hagyományosan megrendezésre 
kerülő programok mellett több innovatív elemet is felfedezni vélt a támogatási kérelmek átolvasása 
során. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság tagjait 
(Dr. Ilyés Mária, Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Sárközi Sándor, Nagy Zoltán), hogy aki a TOP-7.1.1-
16-H-087-7-02 azonosítószámon regisztrált, A helyi identitás és kohézió erősítése Sarkadon címet 
viselő helyi támogatási kérelemről szóló értékelést tudomásul veszi és elfogadja az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z8/2019. (IV. 04.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-7-02 azonosítószámon regisztrált, A helyi identitás és kohézió erősítése Sarkadon 
címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 4. 
Felelős:  HBB elnöke 

 
Az ülés vezetését átveszi az alelnök, Nagy Zoltán az összeférhetetlenségre tekintettel. 
 

VI. Javaslat a helyi támogatási kérelmek rangsoráról 

Támogatásra javasolt helyi támogatási kérelmek  



  
 
 
 
 
 

 

 

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-H-
087-7-02 

A helyi identitás és 
kohézió erősítése 
Sarkadon 

15 (15/I., 15/II.) 10.000.000 Ft 10.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-7-01 

Harminc éves a város, a 
lokálpatriotizmus 
erősítése Sarkadon 

13,5 (13/I., 
14/II.) 

10.000.000 Ft 0 

 
A munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a beérkezett támogatási kérelmek támogatása esetén a 
forráskeret kimerüléséről lehet beszélni, hiszen 20.000.000 Forintos keretösszegről lehet a szóban 
forgó helyi felhívás tekintetében beszélni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén az alelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság 
döntéshozatalában résztvevő tagjait, és póttagjait (Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Nagy Zoltán, Táth 
János, Sándor Károly), hogy aki a TOP-7.1.1-16-H-087-7 kódszámú, A lakosság lokálpatriotizmusának 
erősítése c. felhívására beérkezett helyi támogatási kérelmek rangsorával egyetért az kézfelnyújtással 
jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z9/2019. (IV. 04.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-7 kódszámú, A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése c. felhívására beérkezett helyi támogatási 
kérelmek rangsorával egyetért. 
 

Határidő:  2019. április 4. 
Felelős:  HBB alelnöke 

 
Az ülés vezetését átveszi az elnök, Dr. Ilyés Mária. 

VII. Egyebek 

A munkaszervezet vezetője elmondja, hogy előreláthatólag a Helyi Bíráló Biztoságnak kétszer, több 
etapban szükséges ülést összehívni: a 2019. február 28-ával zárult helyi felhívások - jelenleg 
hiánypótlási szakaszban lévő támogatási kérelmek - értékelésével összefüggésben, illetve a 2019. 
március 29-ével zárult benyújtási határnappal érintett, jelenleg jogosultsági ellenőrzés alatt álló 
támogatási kérelmek tekintetében.  
 
Egyéb bejelentés nem lévén az elnök lezárja a napirendi pont tárgyalását. 



  
 
 
 
 
 

 

 

VIII. 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. 

IX. Mellékletek 

1. Jelenléti ív 
2. Értékelési lapok 

 Dátum Név Aláírás 

A jegyzőkönyvet 
készítette 

 Kölüs Ágnes munkaszervezeti 
tag 

 

A jegyzőkönyvet 
hitelesítette 

 
Nagy Zoltán HBB tag  

A jegyzőkönyvet 
ellenjegyezte 

 
Dr. Mokán István HACS elnök  

 

 


