
  
 
 
 
 
 

 

 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) ülés jegyzőkönyve 

I. Alapadatok 

HACS megnevezése Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HBB ülés időpontja 2019. május 16. (csütörtök) 13.00 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) 

4 fő 

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

- 

Póttagként részt vesz 2 fő 

Érintett helyi felhívás címe 
SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 
kidolgozása 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-3 

Támogatási keretösszeg 9.500.000 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 
Sarkadi Kálmánné állandó tagot a hitelesítésére. 

Az elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelemmel 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-087-3-01 
SMART City – Sarkad élhető város 
koncepciójának kidolgozása 

Dr. Ilyés Mária 

TOP-7.1.1-16-H-087-3-01 
SMART City – Sarkad élhető város 
koncepciójának kidolgozása 

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. SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása c. felhívás és a beérkezett 
támogatási kérelem összefoglaló ismertetése  

2. A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása  
3. Javaslat a helyi támogatási kérelemről 
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: 
 

z22/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

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

1. SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása c. felhívás és a beérkezett 
támogatási kérelem összefoglaló ismertetése  

2. A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása  
3. Javaslat a helyi támogatási kérelemről 
4. Egyebek 

IV. SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása c. felhívás és a beérkezett 
támogatási kérelem összefoglaló ismertetése  

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy a felhívás 
keretében a SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása a cél. Megjegyzi, hogy egy 
pályázati rendszer kidolgozásáról lehet beszélni. Kitér arra, hogy a helyi felhívás keretében 9.500.000 
Forintos keretösszeg került biztosításra. Elmondja, hogy jelen felhívás tekintetében egy benyújtási 
határidőről lehet beszélni, mely 2019. február 28-án zárult le. Kitér arra, hogy a SMART City – Sarkad 
élhető város koncepciójának kidolgozása címet viselő helyi felhívásra egy támogatási kérelem érkezett. 
Jelzi, hogy a helyi támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzését követően hiánypótlás került kiírásra. 



  
 
 
 
 
 

 

 

 
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) 

1 9.500.000 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 1 9.500.000 Ft 

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

V. A helyi támogatási kérelem és annak értékelésének megvitatása 

 
Az ülés vezetését átveszi az alelnök, Nagy Zoltán az összeférhetetlenségre tekintettel. 
 
A munkaszervezet vezetője bemutatja a TOP-7.1.1-16-H-087-3-01 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-087-3-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának 

kidolgozása 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Város Önkormányzata 
4. Az igényelt támogatás összege: 9.500.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A projekt céljaként a SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának, stratégiájának 
kidolgozása került megjelölésre. A koncepció kidolgozása megteremti a stratégiai 
alapokat a település informatikai modernizálására. A város SMART City elvei szerint 
történő modernizálása vonzóvá teszi az életteret a lakosok számára, így jelentősen 
hozzájárul a lakosság megtartásához. Az információs társadalom első kézzelfogható, 



  
 
 
 
 
 

 

 

azonosítható és ésszerűen megvalósítható filozófiája lényegesen javítja az 
életkörülményeket, növeli a közbiztonságot, javítja az egészségügyi ellátást, 
hozzáférhetővé teszi az oktatást, racionalizálja az energiafogyasztást és megkönnyíti 
a hivatali kormányzást. Ilyen módon egyértelmű válaszokat ad a térségi 
gyengeségekre. Csökkenti a szegregációt, javítja az esélyegyenlőséget, megkönnyíti a 
hozzáférést az egészségügyi ellátáshoz, csökkenti a deviáns magatartásformák 
számát, hozzájárul az információs akadálymentesítéshez, javítja az 
tudáshoz/oktatáshoz való hozzáférést, racionalizálja a közvilágítást, megteremti a helyi 
e-kormányzás lehetőségeit stb. 
Önállóan támogatható tevékenységek közül megvalósul a SMART City – Sarkad élhető 
város koncepciójának kidolgozása. A koncepció kidolgozását 2 különböző részre 
kívánja a pályázó felosztani, az első részben az adatgyűjtés készül el. A második 
részben kerül sor a SMART elemek struktúrájának kidolgozására az adatgyűjtés 
alapján. A koncepció egy átfogó szempontrendszert is tartalmazni fog, amely 
megalapozza majd a pályázati források lehívását a megvalósulás céljából. A jövőbeni 
megvalósítás elemeit megalapozó témák tekintetében a SMART City – Sarkad élhető 
város koncepciója a következők témákat dolgozza fel:  
- Helyzetelemzés 
- Smart életvitel, életminőség javítás 
- Smart biztonság 
- Smart energetika 
- Smart mobilitás 
- Smart turisztika 
- Smart környezettudatos városfejlesztés 
- Smart kultúra, oktatás 
- Smart informatika 
- Smart elektronikus ügyintézés  
- „Városi Labor” kialakításának a lehetősége és módja 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül meg fog 
valósulni a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság). 
A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a projekt előkészítés 
és a projektmenedzsment tevékenységek megvalósítását tervezi a pályázó.  

b. tervezett eredmények 
Létrehozott koncepciók száma – 1 db 

c. mérföldkövek 
1. 2019.10.31. Projekt szakmai előkészítése, beszerzési eljárások lefolytatása 
2. 2020.04.30. Projekt fizikai megvalósulása, projektzárás 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztési stratégiával 
érintett települések lakosságszáma 
Mértékegység: fő 

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2017 
Célérték: 10009 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 15/I., 16/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a helyi támogatási kérelem tartalmi értékelésében kettő 
értékelő vett részt. Az értékelés alapján a TOP-7.1.1-16-H-087-3-01 azonosítószámú helyi támogatási 
kérelem az elérhető 22 pontos összpontszámból 15-16 pontot ért el. Megjegyzi, hogy a helyi támogatási 
kérelem támogatásra jogosult, mivel a tartalmi értékelés során a minimálisan elérendő 13 pontot elérte. 



  
 
 
 
 
 

 

 

 
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-087-3-01 azonosítószámon regisztrált, SMART City 
– Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása 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: 
 

z23/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-3-01 azonosítószámon regisztrált, SMART City – Sarkad élhető város 
koncepciójának kidolgozása címet viselő helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. május 16. 
Felelős:  HBB alelnöke 

 

VI. 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-H-
087-3-01 

SMART City – Sarkad 
élhető város 
koncepciójának 
kidolgozása 

15,5 (15/I., 
16/II.) 

9.500.000 Ft 0 Ft 

 
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-087-3-01 azonosítószámon regisztrált, SMART City 
– Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása címet viselő helyi támogatás kérelmet támogatásra 
javasolja 9.500.000 Ft támogatási összeg mellett az kézfelnyújtással jelezze. 
 
A Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

z24/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-3-01 azonosítószámon regisztrált, SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása 
címet viselő helyi támogatás kérelmet támogatásra javasolja 9.500.000 Ft támogatási összeg mellett. 
 

Határidő:  2019. május 16. 



  
 
 
 
 
 

 

 

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 

 
Sarkadi Kálmánné HBB tag  

A jegyzőkönyvet 
ellenjegyezte 

 
Dr. Mokán István HACS elnök  

 

 


