
  
 
 
 
 
 

 

 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve 

I. Alapadatok 

HACS megnevezése Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HBB ülés időpontja 2019. április 25. (csütörtök) 10.00 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) 

3 fő 

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

- 

Póttagként részt vesz 2 fő 

Érintett helyi felhívás címe Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-2 

Támogatási keretösszeg 59.166.667 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 
Sárközi Sándor 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-087-2-01 
Közösségi terek fejlesztése, kialakítása 
Sarkadon 

Dr. Ilyés Mária 

TOP-7.1.1-16-H-087-2-01 
Közösségi terek fejlesztése, kialakítása 
Sarkadon 

Sárközi Sándor 

TOP-7.1.1-16-H-087-2-02 
Közösségi és rendezvénytér kialakítása és 
felújítása a Sarkadi Ipartestületnél 

Sárközi Sándor 

Az érintett HBB tagok a releváns támogatási kérelmek 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. Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása c. 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: 
 

z10/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

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

1. Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása c. 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. Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása c. felhívás és a beérkezett támogatási 
kérelmek összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy a Közösségi és 
rendezvényterek kialakítása, felújítása címet viselő helyi felhívás 2018. november 30-án került a 
www.hacs.bekesbihar.eu közzétételre. Elmondja, hogy a szóban forgó felhívás tekintetében 4.000.000 
- 50.000.0000 Forint összegű vissza nem térítendő támogatás áll rendelkezésre. Megjegyzi, hogy 



  
 
 
 
 
 

 

 

59.166.667 Forint keretösszegről lehet a rendezvényterek kialakítása, felújítása beavatkozási terület 
tekintetében beszélni. A következőkben ismerteti, hogy a helyi támogatási kérelmek értékelését egy 
hiánypótlási szakasz előzte meg, melyet követően került sor a kérelmek tartalmi értékelésére is.  
 
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) 

3 59.166.667 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 3 59.166.667 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-087-2-01 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-087-2-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: Közösségi terek fejlesztése, kialakítása Sarkadon 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Város Önkormányzata 
4. Az igényelt támogatás összege: 44.166.667 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A projekt célja Sarkad város területén egy meglévő közösségi tér (helyszín: Béke 
sétány) fejlesztése, funkcióbővítése, valamint egy új közösségi tér (játszótér) (helyszín: 



  
 
 
 
 
 

 

 

Kinizsi sporttelep) kialakítása, melynek eredményeként esztétikusabb, korszerűbb, 
biztonságosabb és gyermekbarát közösségi terek alakuljanak ki. 
1. sz. fejlesztés: Meglévő közösségi tér (helyszín: Béke sétány) fejlesztése: 
A projekt keretében a leromlott állagú, önkormányzati tulajdonú Béke sétány, mint 
meglévő közösségi tér fejlesztésére, funkcióbővítésére kerül sor. A Béke sétányon 
jelenleg a közösségi tér funkciói hiányosak, jórészt kimerülnek a kerékpáros és 
gyalogos közlekedés funkciónak való megfelelésben. A fejlesztés során a Béke sétány 
jelenlegi egyenes nyomvonala részben módosításra kerül. Az újonnan kialakuló 
nyomvonal teljes felületén új alépítmény építésére, valamint új térkő burkolat 
kiépítésére kerül sor. A keletkező csapadékvíz hatékony elvezetése érdekében a 
meglévő, nem megfelelő keresztmetszetű, elavult zárt csapadékvíz-elvezető rendszer 
rekonstrukciója is megvalósul. A jelenleg meglévő kevés számú, leromlott állagú, nem 
esztétikus utcabútorok (padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók) lecserélésre kerülnek, 
helyettük a meglévőnél több, modernebb, esztétikusabb utcabútorok beszerzése és 
telepítése valósul meg. A nyomvonalváltozással érintett szakaszokon a meglévő kültéri 
állólámpák (kandeláberek) áthelyezésre kerülnek. A meglévő nem korszerű, 
energiapazarló kültéri állólámpák helyett új, modern, esztétikus és energiatakarékos 
rendszer kerül megvalósításra. 
2. sz. fejlesztés (Új közösségi tér (játszótér) kialakítása: 
A projekt keretében az önkormányzati tulajdonú Kinizsi sporttelepen egy új, közösségi 
térként funkcionáló játszótér kerül kialakításra. A Kinizsi sporttelepen az egész napos 
sportolás (labdarúgás, tenisz, atlétika) infrastrukturális feltételei rendelkezésre állnak, 
viszont a legfiatalabb korosztály számára jelenleg hiányoznak a szabadidő hasznos, 
szabad levegőn történő eltöltéséhez szükséges eszközök, infrastrukturális feltételek. A 
fejlesztés révén az ingatlanon egy modern, szabványos játszótér kerül kialakításra. A 
játszótér teljes területén – a gyermekek biztonságának érdekében – a telepített 
játszóeszközök minősítése szerinti megfelelő ütéscsillapító felület kerül kialakításra. A 
játszótéren tanúsítvánnyal, minősítéssel rendelkező játszóeszközök kerülnek 
telepítésre. 
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 
- Projekt előkészítése. 
- Közbeszerzés. 
- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. 
- Projektmenedzsment. 

b. tervezett eredmények 
Meglévő közösségi tér fejlesztése, funkcióbővítése – 1600 m2 
Új közösségi tér (játszótér) kialakítása – 200 m2 

c. mérföldkövek 
1. 2019.12.31. Projekt előkészítése 
2. 2020.03.31. Közbeszerzés lefolytatása 
3. 2020.09.30. Kivitelezés 
4. 2020.12.31. Projektzárás 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Városfejlesztés: Városi területeken létrehozott vagy helyreállított 
nyitott terek 
Mértékegység: m2 
Bázisérték: 1200 
Bázisérték éve: 2018 
Célérték: 1800 
Célérték elérésének éve: 2021 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 17/I., 17/II. 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-2-01 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem esetében a tartalmi értékelésben kettő fő közreműködött. Elmondja, hogy a 
Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása helyi felhívás esetében a tartalmi értékelés során 
22 összpontszámról lehet beszélni, melyből a támogatási kérelem 17-17 pontot ért el. Jelzi, hogy a helyi 
támogatási kérelem a felhívásban meghatározott minimális pontot elérte, így támogatásra jogosult. 
 
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-087-2-01 azonosítószámon regisztrált, Közösségi 
terek fejlesztése, kialakítása 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: 
 

z11/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-2-01 azonosítószámon regisztrált, Közösségi terek fejlesztése, kialakítása 
Sarkadon címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25.  
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-087-2-02 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-2-02 
2. A helyi támogatási kérelem címe: Közösségi és rendezvénytér kialakítása és felújítása a 

Sarkadi Ipartestületnél  
3. A támogatást igénylő neve: Sarkadi Ipartestület 
4. Az igényelt támogatás összege: 11.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A közösségi tér fejlesztésével a Sarkadi Ipartestület a város igényeihez és civil életéhez 
igazodó épületet kíván kialakítani, amely stílusában szervesen kapcsolódik a környező 
polgári lakóépületekhez, épületekhez. A szervezet jelen támogatási igénye keretében 
méltó helyet kíván megteremteni a helyi iparosok számára. A régi és elavult épületet 
energiahatékony módon, akadálymentesítve kívánják felújítani. A Sarkadi Ipartestület 
a jövőben minél több rendezvényt kíván szervezni, amely hozzájárulhat a közösségi 
élet megújításához.  
Tervezett tevékenységek: 
- A homlokzat megújításhoz kapcsolódó bontási munkák, (pl.: régi terasz bontása, régi 
és töredezett betonfelületek bontása az udvaron, szennyvízakna bontása- feltöltése, 
fakivágás, az épületnél a tűzfal megerősítéshez kapcsolódó bontási munkálatok, 1 db 
kémény bontása a tűzfalnál, cserép eltávolítása, a külső falazat előkészítése a 
vakoláshoz és festéshez, belsőfalak előkészítése, régi villanyszerelési anyagok 



  
 
 
 
 
 

 

 

kibontása, a régi konyha és kapcsolódó szobai helyiségek összenyitásához kapcsolódó 
ajtó- és falkibontás) 

- Az épület akadálymentes megközelíthetőségének kialakítása, parkolók készítése 

- Az épület környezetének rendezése, parkosítás, füvesítés, egyes részeken új 
járdalapok lehelyezése 
- Az épület külső homlokzati részeinek megújítása, színezése, modern és 
hagyománytisztelő megjelenés kialakítása 
- A tetőszerkezet megerősítése, javítása, ereszképzés, tetőfedés lemezeléssel 
- A padlástérben 20 cm hőszigetelés kialakítása 
- Előtető készítése az épület belső homlokzata elé, hogy esővédett legyen a főbejárat 
- Tűzfal megerősítése 
- Az épület fogadórészeinek kialakítása 
- Vizes blokkok kialakítása, korszerűsítése, nemenkénti bontásban 
- Az akadálymentes vizesblokk kialakítása 
- Amennyiben lehetséges a szennyvízbekötés a városi hálózatba 
- A közösségi funkciójú helyiség kialakítása, a belső tér esztétikus és funkciónak 
megfelelően, így áthidaló beépítése a közösségi tér összenyitásához, belső falak 
vakolás- csiszolása és festése 
- Villanyszerelési munkálatok, ledes lámpák beépítése, új dugaljak beépítése 
- Padlóburkolatok cseréje, a vizesblokkokban a csempézés 
- Külső- és belső nyílászárók cseréje 
- Eszközök beszerzése, amely segíti a szervezet munkáját (pl.: projektor, hangfal- 
erősítővel, székek és egyéb bútorzat, wi-fi rendszer, technikai- és irodai eszközök) 

b. tervezett eredmények 
A székház felújítása és közösségi tér kialakítása - 71,03 m2 
Épületen kívüli területek felújítása - Akadálymentes parkoló kialakítása, füvesítés, 
előtető építése, tereprendezés 
Eszközbeszerzések - Projektor, wi-fi rendszer 
Bútorok beszerzése - székek, irattároló- és egyéb berendezési bútorok, asztalok 
beszerzése 

c. mérföldkövek 
1. 2019.10.31. A projekt előkészítése 
2. 2019.11.30. A projekt 50%-os készültsége 
3. 2019.12.31. A projekt fizikai megvalósítása 100%-os készültség, majd a tervek 
szerinti zárás 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: A székház felújítása és közösségi tér kialakítása 
Mértékegység: m2 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 71,03 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Épületen kívüli területek felújítása 
Mértékegység: m2 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 480 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Technikai eszközbeszerzések (csomagban: 1db laptop, 1 db 
projektor, 1 db wifi router, 1 db bluetooth hangfal) 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 



  
 
 
 
 
 

 

 

Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 1 csomag 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bútorok beszerzése (33 db szék, 2 db asztal, 2 db irattároló 
szekrény, 1 db mini konyha) 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 1 csomag 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 16/I., 16/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Sarkadi Ipartestület által benyújtott helyi támogatási 
kérelem tartalmi értékelését kettő értékelő végezte. Elmondja, hogy az értékelés alapján a Közösségi 
és rendezvénytér kialakítása és felújítása a Sarkadi Ipartestületnél címet viselő helyi támogatási 
kérelem az elérhető 22 összpontszámból 16-16 pontot ért el. Jelzi, hogy a helyi támogatási kérelem a 
felhívásban meghatározott minimális pontot elérte, így támogatásra jogosult. 
 
További kérdés, hozzászólás nem lévén az elnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság 
döntéshozatalban résztvevő tagjait és póttagját (Dr. Ilyés Mária, Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Nagy 
Zoltán, Sándor Károly), hogy aki TOP-7.1.1-16-H-087-2-02 azonosítószámon regisztrált, Közösségi és 
rendezvénytér kialakítása és felújítása a Sarkadi Ipartestületnél 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: 
 

z12/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-2-02 azonosítószámon regisztrált, Közösségi és rendezvénytér kialakítása és 
felújítása a Sarkadi Ipartestületnél címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
Felelős:  HBB elnöke 

 

V.3 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-087-2-03 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-2-03 
2. A helyi támogatási kérelem címe: A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 

Rendezvényterének felújítása 
3. A támogatást igénylő neve: Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 4.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület Rendezvénytere, azaz Sarkad város 
központjában található épületegysége kisebb léptékű rendezvények, programok, 



  
 
 
 
 
 

 

 

valamit alapműködéssel összefüggő lehetőséget biztosít a városban működő civil 
szervezetek részére.  
I. Önállóan támogatható tevékenység keretében a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő 
Egyesület Rendezvényterének, azaz Sarkad központjában található épületének 
felújítása valósul meg. Tervek szerint felújításra kerül egy 132,71 m2 alapterületű 
közösségi szintér. A felújítás részletei: oldalfali vakolatjavítás, mennyezeti 
vakolatjavítás nádszövet-pótlással valamint a vakolatok javítása és pótlása a 
nyílászárók körül összesen 96 m2 felületen. Hőszigetelt műanyag kültéri nyílászárók 
kerülnek behelyezésre a korszerűtlen, régi fa nyílászárók helyett (11 darab ablak és 1 
darab ajtó). Falfelületek előkészítése és glettelése, alapozás majd festése vizes 
diszperziós festéssel. Árnyékoló beépítése. WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, 
csatlakozások kiépítésével. 
II. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a 
tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása fog megvalósulni. A kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság biztosítása a hatályos Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei 
címet viselő útmutató szerint valósul meg. A kedvezményezett működő honlapján a 
projekthez kapcsolódó tájékoztatás megjelenítése, „C” típusú tábla elkészítése és 
elhelyezése, kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése, 
sajtóközlemény kiküldése projekt zárásáról és sajtómegjelenés összegyűjtése, 
valamint TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.  
III. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a projekt előkészítés, 
a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét és a 
projektmenedzsment tevékenységek megvalósítását tervezik. A projekt előkészítése 
magába foglalja a szakmai megalapozó dokumentum elkészítését. A szakmai 
megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételeként műszaki ellenőr kerül 
bevonásra a kivitelezés minőségének ellenőrzésére és auditálására. 

b. tervezett eredmények 
Felújított közösségi tér - 132,71 m2 

c. mérföldkövek 
1. 2019.04.01. Projekt előkészítése, szakmai megalapozó tanulmány 
2. 2019.10.01. Kivitelezés 50 % 
3. 2020.03.31. Kivitelezés 100 %, projektzárás 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Felújított közösségi tér 
Mértékegység: m2 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2017 
Célérték: 132,71 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 17/I., 17/II 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-2-03 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem hiánypótlási szakaszt követően szintén tartalmi értékelésen esett át. 
Elmondja, hogy az értékelés alapján a helyi támogatási kérelem az elérhető 22 összpontszámból 17-17 
pontot ért el. Jelzi, hogy a helyi támogatási kérelem a felhívásban meghatározott minimális pontot elérte, 
így támogatásra jogosult. 
 
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 TOP-7.1.1-
16-H-087-2-03 azonosítószámon regisztrált, A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 
Rendezvényterének felújítása 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: 
 

z13/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-2-03 azonosítószámon regisztrált, A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 
Rendezvényterének felújítása címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
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-
087-2-01 

Közösségi terek 
fejlesztése, kialakítása 
Sarkadon 

17 (17/I., 17/II.) 44.166.667 Ft 15.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-2-03 

A Békés-Bihar Kistérség 
Fejlesztő Egyesület 
Rendezvényterének 
felújítása 

17 (17/I., 17/II.) 4.000.000 Ft 11.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-2-02 

Közösségi és 
rendezvénytér 
kialakítása és felújítása 
a Sarkadi Ipartestületnél 

16 (16/I., 16/II.) 11.000.000 Ft 0 Ft 

 
A munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása helyi 
felhívás tekintetében forráskeret kimerüléséről lehet beszélni, hiszen 59.166.667 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-087-2 kódszámú, Közösségi és rendezvényterek 
kialakítása, felújítása 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: 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

z14/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-2 kódszámú, Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása c. felhívására beérkezett helyi 
támogatási kérelmek rangsorával egyetért. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
Felelős:  HBB alelnöke 

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

VII. Egyebek 

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 

 
Sárközi Sándor HBB tag  

A jegyzőkönyvet 
ellenjegyezte 

 
Dr. Mokán István HACS elnök  

 

 


