
  
 
 
 
 
 

 

 

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) 10.30 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) 

3 fő 

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

- 

Póttagként részt vesz 2 fő 

Érintett helyi felhívás címe Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-4 

Támogatási keretösszeg 33.833.333 Ft 

Meghirdetés időpontja 2018. november 30. 

Benyújtás határideje 2019. március 29. 

II. Az ülés megnyitása, határozatképesség megállapítása, összeférhetetlenség 

Az elnök köszönti a megjelenteket és megvizsgálja a határozatképességet. Megállapítja, 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-087-4-05 „Sport és táplálkozás” Dr. Ilyés Mária 

TOP-7.1.1-16-H-087-4-05 „Sport és táplálkozás” 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. Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 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: 
 

z15/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

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

1. Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 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. Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése c. felhívás és a beérkezett támogatási 
kérelmek összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy a helyi felhívás 
2018. november 30-án jelent meg a HACS honlapján. Elmondja, hogy 33.833.333 Forint keretösszegről 
lehet a helyi felhívás tekintetében beszélni. Ismerteti, hogy a helyi felhívás rendezvény, rendezvények 
szervezésére, lebonyolítására ad lehetőséget.  
 
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) 

5 33.833.333 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 5 33.833.333 Ft 

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

V. Az egyes helyi támogatási kérelmek és azok értékelésének megvitatása 

 

A munkaszervezet vezetője bemutatja a TOP-7.1.1-16-H-087-4-01 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-087-4-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Ismerjük meg a sarkadi vadászatot!” 
3. A támogatást igénylő neve: Pelikán Vadásztársaság Sarkad 
4. Az igényelt támogatás összege: 4.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Cél a vadászat jogi, etikai szabályozásainak és alapelveinek az ismertetésén keresztül 
minél több potenciális érdeklődő számára bemutatni ezt a tradicionális szabadidős, 
sport tevékenységet. Bemutatni a település lakosságának, hogy a vadászati 
tevékenység az aktív időtöltés mellett hozzájárulhat a fenntartható vadgazdálkodáshoz, 
a térség sokszínű természetes élővilágának a megőrzéséhez.  
Rendezvények: 
1. 2019. június 17. - Vadászati törvény, vonatkozó jogszabályok 
2. 2019. június 18. - Vadgazdálkodás 
3. 2019. június 19. - Fegyverismeret, biztonságos fegyverhasználat 
4. 2019. június 20. - Vadismeret, vadászati idények, vadászható vadfajok 



  
 
 
 
 
 

 

 

5. 2019. június 21. - Gasztronómia (vadételek, vadhúsból készített készítmények) 
6. 2019. június 22. - Vadkárelhárítás 

b. tervezett eredmények 
6 db rendezvény lebonyolítása – 6 db 

c. mérföldkövek 
1. 2019. június 30. 6 db rendezvény lebonyolítása 

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

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 6 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 90 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 17/I., 17/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-4-01 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem tekintetében nem került hiánypótlás kiírásra. Elmondja, hogy a támogatási 
kérelem tartalmi értékelését kettő fő végezte. Kitér arra, hogy a tartalmi értékelés során 20 
összpontszámról lehet beszélni a Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése felhívás 
kapcsán, 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 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-087-4-01 azonosítószámon regisztrált, „Ismerjük meg a sarkadi vadászatot!” 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: 
 

z16/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-4-01 azonosítószámon regisztrált, „Ismerjük meg a sarkadi vadászatot!”  címet 
viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25.  
Felelős:  HBB elnöke 

 

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-087-4-02 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-4-02 



  
 
 
 
 
 

 

 

2. A helyi támogatási kérelem címe: „Egészséges közlekedés biztonságosan” 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad és Kistérsége Kerékpáros, Egészségmegőrző Ifjúsági 

Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 2.750.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Sarkad és Kistérsége Kerékpáros, Egészségmegőrző Ifjúsági Egyesület az 
alapszabályunkkal összhangban a projekt keretében a helyi lakosság körében a sport 
és az egészséges életmód népszerűsítését célozta meg. Fel kívánják hívni a figyelmet 
az egészséges, környezetbarát, fenntartható közlekedési módokra, mint a 
kerékpározás vagy a lovas szabadidős programok. 
Rendezvények: 
1. 2019. június 4. - Fogathajtásban lévő, balesetvédelmi előírások 
2. 2019. június 5. - Kettes fogathajtó kategóriák, és pálya típusok bemutatása 
3. 2019. június 6. - Fogathajtó kategóriák, kocsi-valamint szerszám típusai, és a 

kötelező elemei 
4. 2019. június 7. - Alsós gyermekek ismerkedése a lovakkal 
5. 2019. június 22. – „Ügyesebb vagy, mint egy felnőtt!”- kerékpáros ügyességi 

verseny 
6. 2019. június 28. - Biztonságos kerékpározás 
7. 2019. július 5. - Egészséges levegőzés, kocsikázás a bölcsisekkel 
8. 2019. július 6. - „Ments életet, ha szükség van rá, készülj fel! ” 
9. 2019. július 12. - Óvodai túrázás, lovaskocsikkal, az állatok bemutatása 
10. 2019. július 14. - Sport és gasztronómia nap 
11. 2019. augusztus 3. - „Ismered városunkat?” Kerékpártúra 
12. 2019. augusztus 31. - 30 éve város Sarkad, ez alkalomból szervezett „Tekerj, 30 

km-t” 
b. tervezett eredmények 

12 db rendezvény lebonyolítása – 12 db 
c. mérföldkövek 

1. 2019. augusztus 31. 12 db rendezvény lebonyolítása 
d. indikátor vállalások 

Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 12 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 120 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 18/I. 18/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Sarkad és Kistérsége Kerékpáros, Egészségmegőrző 
Ifjúsági Egyesület által benyújtott helyi támogatási kérelem tartalmi értékelésében kettő értékelő 
közreműködött. Elmondja, hogy a helyi támogatási kérelem az elérhető 20 összpontszámból 18-18 
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-087-4-02 azonosítószámon regisztrált, „Egészséges közlekedés biztonságosan” 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: 
 

z17/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-4-02 azonosítószámon regisztrált, „Egészséges közlekedés biztonságosan” 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-087-4-03 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-4-03 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Szabadon a szabadban" 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 8.833.333 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület a programjait az aktív sportolás és a kulturált 
szabadidő eltöltése köré építette fel. Horgász egyesületként az aktív sportok közül a 
vízparton és a vízben folytatható, a településen is elérhető lehetőségeket kívánják 
bemutatni. Az egészség megőrzése érdekében a testi és a lelki egészség mellett fontos 
szerepet kap az egészséges táplálkozás. A horgászat jogi, etikai szabályainak 
megismertetése mellett, a hagyományőrzés keretében egy ősi magyar halászati 
eszközt is be kívánnak mutatni a sporttársaik részére. A programsorozat zárásaként és 
a jövőbeni kapcsolatok építéséért partnertalálkozóval zárják a projektet. 
Rendezvények: 
1. 2019. június 29. - Fittségi tesztek és kihívások az egész családnak 
2. 2019. július 6. - Mozogj sokat, táplálkozz egészségesen 
3. 2019. július 12. - Halfogás ősi eszközzel I. 
4. 2019. július 13. - Környezetvédelemi nap I. - védett fajok 
5. 2019. július 14. - Etikus lakossági magatartás a vízparton 
6. 2019. július 19. - Horgászvizsga felkészítés 
7. 2019. július 20. - Fitness és diéta 
8. 2019. július 25. - Horgászvizsga 
9. 2019. július 26. - Családi est 
10. 2019. augusztus 3. - Sporttal a kilók ellen 
11. 2019. augusztus 10. - Gyermek sporthorgászversenyre való felkészülés szülőknek 
12. 2019. augusztus 11. - Felnőtt sporthorgászversenyre való felkészülés 
13. 2019. augusztus 19. - Halfogás ősi eszközzel II. 
14. 2019. augusztus 30. - Napjaink „Tanyázása” I. 



  
 
 
 
 
 

 

 

15. 2019. szeptember. 6. - Halfogás ősi eszközzel III. 
16. 2019. szeptember 7. - Családi sportnap kicsiknek, nagyoknak 
17. 2019. szeptember 8. - Halkóstoló I. 
18. 2019. szeptember 9. - Halkóstoló II. 
19. 2019. szeptember 13. - Napjaink „Tanyázása” II. 
20. 2019. szeptember 14. - Együtt az egészségért! 
21. 2019. szeptember 20. - Napjaink „Tanyázása” III. 
22. 2019. szeptember 21. - Környezetvédelemi nap II. – vízvédelem 
23. 2019. szeptember 22. - Környezetvédelemi nap III. – partvédelem 
24. 2019. szeptember 27. - Partnertalálkozó 

b. tervezett eredmények 
24 db rendezvény lebonyolítása – 24 db 

c. mérföldkövek 
2019. szeptember 30. 24 db rendezvény lebonyolítása 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 24 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 300 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 15/I. 15/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Sarkadi Bárkás Horgász Egyesület által benyújtott helyi 
támogatási kérelem a tartalmi értékelésen az elérhető 20 összpontszámból 15-15 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 a TOP-7.1.1-
16-H-087-4-03 azonosítószámon regisztrált, „Szabadon a szabadban” 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: 
 

z18/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-4-03 azonosítószámon regisztrált, „Szabadon a szabadban” címet viselő helyi 
támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
Felelős:  HBB elnöke 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

V.4 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-087-4-04 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-4-04 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Labdajátékok Sarkadon” 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 8.250.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Alapelvként megfogalmazásra kerül, hogy a sport szerepe nemcsak az 
egészségmegőrzésben, de a testi, szellemi felfrissülésben is kiemelkedő. A rendszeres 
testmozgás serkenti a kreativitást és növeli a teljesítőképességet, így közvetetten az 
általános teljesítmény javulásához is hozzájárul. A sport mindezek mellett szerepet 
játszik a társas kapcsolatok kiépítésében, hozzájárul a gyermekek játékigényének 
kielégítéséhez és az önbizalom növeléséhez. Az egészségünk megőrzését, testi-lelki 
fejlődésünket és közérzetünk javulását elősegítő aktív életmód megalapozását a 
gyermekkorban kell elkezdeni, folytatni kell felnőtt majd idős korban, ennek mintáját 
adja az Egyesület által megrendezendő családi nap, ahol több generáció együtt örülhet 
a közös sportolásnak. 
Rendezvények: 
1. 2019. szeptember 3. - Bemelegítés vagy kórház? Dönts te! (labdarúgás) 
2. 2019. szeptember 5. - Csapatépítés asztalitenisszel 
3. 2019. szeptember 6. - Hagyományőrzés és mozgásfejlesztés I. 
4. 2019. szeptember 7. - Lendületben a család (Családi nap, tenisz) 
5. 2019. szeptember 8. - Hagyományőrzés és mozgásfejlesztés II. 
6. 2019. szeptember 9. - Hagyományőrzés és mozgásfejlesztés III. 
7. 2019. szeptember 14. - Teniszezők felkészítése sérülések esetére 
8. 2019. szeptember 20. - Családi délután (labdarúgás) 
9. 2019. szeptember 21. - Felnőtt-ifi páros verseny (tenisz) 
10. 2019. szeptember 22. - Sarkadi házi páros teniszverseny 
11. 2019. szeptember 26. - Kinizsi páros lábtengó kupa (lábtenisz verseny) 
12. 2019. október 4. - Körös körül az őszi világnapok körül I. 
13. 2019. október 5. - Élj a sporttal (tenisz) 
14. 2019. október 11. - Körös körül az őszi világnapok körül II. 
15. 2019. október 13. - Körös körül az őszi világnapok körül III. 
16. 2019. október 17. - Válaszd az asztaliteniszt 
17. 2019. október 19. - Labdanap (tenisz) 
18. 2019. október 26. - Sarkadi szezonzáró teniszverseny 
19. 2019. november 14. - Sporttáplálkozás, étrend-kiegészítők, dopping (labdarúgás) 
20. 2019. november 23. - Kapcsolatépítés a testvérvárosunkkal, Nagyszalonta-Sarkad 

verseny (asztalitenisz) 
21. 2019. december 13. - Támogatói est (labdarúgás) 
22. 2019. december 14. - Sarkad Városi Bajnokság (asztalitenisz) 
23. 2019. december 21. - Családi nap edzések, versenyek keretében 
24. 2020. január 23. - Sarkad Városi Csapatbajnokság (asztalitenisz) 
25. 2020. február 8. - Sarkad járási verseny (asztalitenisz) 
26. 2020. március 12. - Rasszizmus ellen a Fair Play szellemében (labdarúgás) 
27. 2020. március 28. - Közösség munka, pályarendezés előkészítése a szezonra, 

pályák próbája edzésekkel 



  
 
 
 
 
 

 

 

28. 2020. április 11. - Szezonnyitás (tenisz) 
29. 2020. április 25. - Tavaszi Lendület kupa (tenisz) 
30. 2020. április 26. - Első szabadtéri meghívásos női teniszverseny 

b. tervezett eredmények 
30 db rendezvény lebonyolítása – 30 db 

c. mérföldkövek 
1. 2020. április 30. 30 db rendezvény lebonyolítása 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 30 
Célérték elérésének éve: 2020 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 400 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 16/I. 16/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-4-04 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem tartalmai értékelésében kettő fő vett részt. Elmondja, hogy a tartalmi értékelés 
során a Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése hely felhívás tekintetében elérhető 20 
összpontszámból 16-16 pontot ért el a szóban forgó helyi támogatási kérelem. 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 a TOP-7.1.1-
16-H-087-4-04 azonosítószámon regisztrált, „Labdajátékok 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: 
 

z19/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-4-04 azonosítószámon regisztrált, „Labdajátékok Sarkadon” címet viselő helyi 
támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
Felelős:  HBB elnöke 

 

V.5 A HACS munkaszervezete által jogosultnak ítélt, tartalmi értékelésen átesett helyi támogatási 
kérelmek egyenként, a helyi projekt értékelési lapja alapján 

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



  
 
 
 
 
 

 

 

A munkaszervezet vezetője bemutatja a TOP-7.1.1-16-H-087-4-05 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-4-05 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Sport és táplálkozás” 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért 

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

a. megvalósítandó tevékenységek 
Megfogalmazásra került, hogy a lakosság nagyon széles köre nem megfelelő módon 
táplálkozik, nagyobb arányban magasabb a szükségesnél a bevitel, kisebb arányban 
alacsonyabb és meghatározó a kifejezetten káros élelmiszerek fogyasztása. Az aktív 
sportolással kifejezetten fontos az optimális tápanyagbevitel biztosítása. A 
Közalapítvány célja a helyi lakosság egészséges táplálkozásának fejlesztése, a 
szülőkön és a tanárokon keresztül a gyermekek egészséges, kiegyensúlyozott 
táplálkozásának a biztosítása 
Rendezvények:  
1. 2019. június 3. - A sporttáplálkozás rövid története 
2. 2019. június 3. - A sporttáplálkozás rövid története 
3. 2019. június 4. - A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban /hasznos 

folyadékok/ 
4. 2019. június 4. - A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban /hasznos 

folyadékok/ 
5. 2019. június 5. - A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban /káros folyadékok/ 
6. 2019. június 5. - A folyadék és ásványi anyag pótlás a sportban /káros folyadékok/ 
7. 2019. június 6. - Táplálkozás a versenysportban, szabadidősportban 
8. 2019. június 6. - Táplálkozás a versenysportban, szabadidősportban 
9. 2019. június 7. - Sportolók szénhidrátszükséglete 
10. 2019. június 7. - Sportolók szénhidrátszükséglete 
11. 2019. június 17. - Sportolók zsírszükséglete 
12. 2019. június 17. - Sportolók zsírszükséglete 
13. 2019. június 18. - A sportolók fehérjeszükséglete 
14. 2019. június 18. - A sportolók fehérjeszükséglete 
15. 2019. június 19. - A sportolók vitamin és ásványi anyag szükséglete 
16. 2019. június 19. - A sportolók vitamin és ásványi anyag szükséglete 
17. 2019. június 20. - Táplálék kiegészítők és teljesítményfokozók 
18. 2019. június 20. - Táplálék kiegészítők és teljesítményfokozók 
19. 2019. június 21. - Sportolással kapcsolatos táplálkozás dinamikája, sportolók 

étkezése 
20. 2019. június 21. - Sportolással kapcsolatos táplálkozás dinamikája, sportolók 

étkezése 
b. tervezett eredmények 

20 db rendezvény lebonyolítása – 20 db 
c. mérföldkövek 

2019. június 30. 20 db rendezvény lebonyolítása 
d. indikátor vállalások 

Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 



  
 
 
 
 
 

 

 

Célérték: 20 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 400 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 13/I., 13/II 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, 
Művészetéért Közalapítvány által benyújtott helyi támogatási kérelem a tartalmi értékelés során az 
elérhető 20 összpontszámból 13-13 pontot ért el. Megjegyzi, hogy eljárásrendi szabályok értelmében a 
tartalmai értékekésben kettő értékelő közreműködött. 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-087-4-05 azonosítószámon regisztrált, „Sport és 
táplálkozás” 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: 
 

z20/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-4-05 azonosítószámon regisztrált, „Sport és táplálkozás”” címet viselő helyi 
támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. április 25. 
Felelős:  HBB alelnöke 

 

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-
087-4-02 

„Egészséges 
közlekedés 
biztonságosan” 

18 (18/I., 18/II) 2.750.000 Ft 31.083.333 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-4-01 

„Ismerjük meg a sarkadi 
vadászatot!” 

17 (17/I.,17/II.) 4.000.000 Ft 27.083.333 Ft 



  
 
 
 
 
 

 

 

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-
087-4-04 

„Labdajátékok 
Sarkadon” 

16 (16/I.,16/II.) 8.250.000 Ft 18.833.333 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-4-03 

„Szabadon a 
szabadban" 

15 (15/I., 15/II.) 8.833.333 Ft 10.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-4-05 

„Sport és táplálkozás” 13 (13/I., 13/II.) 10.000.000 Ft 0 

 
A munkaszervezet vezetője elmondja, hogy a Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 
helyi felhívás tekintetében a 33.833.333 Ft összegű forráskeret kimerítésre kerül a Helyi Bíráló Bizottság 
támogató javaslata esetén. Megjegyzi, hogy a végső döntést az Irányító Hatóság által kijelölt Magyar 
Államkincstár hozza meg.  
 
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-087-4 kódszámú, Sport- és aktív szabadidős 
szervezetek megerősítése 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: 
 

z21/2019. (IV. 25.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-4 kódszámú, Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése 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 

A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 
kidolgozása, a Kulturális szervezetek megerősítése, és a Lakossági kompetenciafejlesztés helyi 
felhívások első benyújtási időszakára beérkezett helyi támogatási kérelmek tekintetében szükséges a 
közeljövőben újabb üléseket összehívni.  
 
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  

 

 


