
  
 
 
 
 
 

 

 

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) 13.15 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 Kulturális szervezetek megerősítése 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-5 

Támogatási keretösszeg 10.000.000 Ft 

Meghirdetés időpontja 2018. november 30. 

Benyújtás határideje 2019. március 28. 

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 
Sarkadi Kálmánné 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-087-5-03 „Sarkad kulturális múltja és jövője” Dr. Ilyés Mária 

TOP-7.1.1-16-H-087-5-03 „Sarkad kulturális múltja és jövője” Sárközi Sándor 

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

III. A napirend elfogadása 

Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 

1. Kulturális 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: 
 

z25/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

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

1. Kulturális 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. Kulturális szervezetek megerősítése c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek 
összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy a Kulturális 
szervezetek megerősítése címet viselő helyi felhívás 2018. november 30-án jelent meg a 
www.hacs.bekesbihar.eu honlapon. Ismerteti hogy a beérkezett támogatási kérelmek számos 
rendezvény megvalósítását célozzák meg, jelentős számú létszám bevonása mellett. Elmondja, hogy a 
szóban forgó felhívás tekintetében 10.000.000 Forint keretösszegről lehet beszélni. 
 
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 10.000.000 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 3 10.000.000 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-087-5-01 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-087-5-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Sarkad kultúrában is egységben” 
3. A támogatást igénylő neve: Egészségünkért Sport- és Kulturális Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 4.500.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Cél a felhívással összhangban Sarkad város kulturális értékeinek a megőrzése 
gyarapítása. A 10 tervezett rendezvény három szakterületet céloz meg a közösség 
minél szélesebb körű elérése érdekében. Az első két rendezvény a helyi gasztronómiai 
értékek bemutatására épül, azon helyi lakosok együttműködésével, akik generációk óta 
őrzik a recepteket. A jobb agyféltekés rajztanfolyam keretében az érdeklődők 
kreativitásának fejlesztését, együtt gondolkodását kívánja az Egyesület elősegíteni. Az 
őszi rendezvények keretében generációkat összekötő táncos és zenei kulturális 
rendezvényeket terveznek megvalósítani. 
Rendezvények: 
1. 2019. július 9. - Szabadban, szabadtűzön készített ételek a helyi gasztronómiában 



  
 
 
 
 
 

 

 

2. 2019. augusztus 1. - Hagyományos bográcsos összejövetel, az Alföldi tájjellegű 
ízek szerint 

3. 2019. szeptember 2. - Jobb agyféltekés rajztanfolyam 1. nap 
4. 2019. szeptember 3 - Jobb agyféltekés rajztanfolyam 2. nap 
5. 2019. szeptember 4. - Jobb agyféltekés rajztanfolyam 3. nap 
6. 2019. szeptember 5. - Jobb agyféltekés rajztanfolyam 4. nap 
7. 2019. szeptember 28. - Őszi Fesztivál 
8. 2019. október 18. - Nemzetközi és Járási Dalos Találkozó 
9. 2019. november 22. - 30 éves jubileumi rendezvény, visszaemlékezés a 30 év 

távlatában eltelt időkre 
10. 2019. december 18. - Karácsonyi ünnepség 

b. tervezett eredmények 
10 db kulturális rendezvény lebonyolítása – 10 db 

c. mérföldkövek 
1. 2019. december 31. 10 rendezvény lebonyolítása 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 10 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma  
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 250 
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-087-5-01 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem tartalmi értékelésében kettő fő közreműködött. Elmondja, hogy a helyi felhívás 
esetében a tartalmi értékelés során 22 összpontszámról lehet beszélni, melyből a szóban forgó 
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-087-5-01 azonosítószámon regisztrált, „Sarkad kultúrában is egységben” 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: 
 

z26/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-5-01 azonosítószámon regisztrált, „Sarkad kultúrában is egységben” címet viselő 
helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. május 16.  
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-087-5-02 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-5-02 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Zenével a közösségünkért”  
3. A támogatást igénylő neve: Kónya Sándor Kamarakórus Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 1.500.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Cél a zenei programok biztosítása a település lakói számára. A fiatalok ösztönzése az 
igényes, kulturált zenei rendezvények látogatására, továbbá a tehetséges lakosok 
bevonása a kórus tevékenységébe. Ezáltal az Egyesület hozzá kíván járulni a település 
lakosság megtartó erejének a növekedéséhez és a szervezet hosszú távú 
működésének biztosításához. 
Rendezvények: 
1. 2019. június 21. - Ötórai tea rendezvény 
2. 2019. július 19. - Zene és irodalom 
3. 2019. augusztus 16. - Templomi koncert az Újteleki református templomban 

b. tervezett eredmények 
3 db rendezvény lebonyolítása – 3 db 

c. mérföldkövek 
1. 2019. július 30. Félidős mérföldkő: 1 rendezvény teljesítése, műhelymunka 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 3 
Célérték elérésének éve: 2019 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma  
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 75 
Célérték elérésének éve: 2019 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 16/I., 16/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a „Zenével a közösségünkért” címet viselő helyi támogatási 
kérelem tartalmi értékelését kettő értékelő végezte. Elmondja, hogy a helyi támogatási kérelem az 
elérhető 22 összpontszámból 16-16 pontot ért el. Jelzi, hogy a helyi támogatási kérelem a felhívásban 
meghatározott minimális 13 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-087-5-02 azonosítószámon regisztrált, „Zenével a közösségünkért” 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: 
 

z27/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-5-02 azonosítószámon regisztrált, „Zenével a közösségünkért” címet viselő helyi 
támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. május 16. 
Felelős:  HBB elnöke 

 

V.3 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-087-5-03 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-5-03 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Sarkad kulturális múltja és jövője” 
3. A támogatást igénylő neve: Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művészetéért 

Közalapítvány 
4. Az igényelt támogatás összege: 4.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Helyi művészek, elismert zenészek bevonásával kívánja a közalapítvány a fiatalok és 
az érdeklődők számára megismertetni a hangszeres zenét. Céljuk a műveltség és az 
érzelmi intelligencia felé vezető út megmutatása és az azon történő közös elindulás 
elősegítése. A közös élmények, tapasztalatok által aktívvá válhat a közösségépítés, a 
település megtartó ereje is növekedhet. 
Rendezvények: 
1. 2019. szeptember 20. - „Te mit művelsz?” 
2. 2019. szeptember 26. - Műveltségi vetélkedő 
3. 2019. október 30. - Korszakok és stílusok I. 
4. 2019. november 17. - Korszakok és stílusok II. 
5. 2019. december 13. - „Zenés advent” 
6. 2020. január 16. - Ismerd meg önmagad! Az érzelmi intelligencia fejlesztése 
7. 2020. február 22. - Városi Farsang 
8. 2020. március 27. - Városunk nevezetességei az itt élők szemével 

b. tervezett eredmények 
8 db kulturális rendezvény lebonyolítása – 8 db 

c. mérföldkövek 
1. 2020. március 31. 8 db rendezvény lebonyolítása 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 8 



  
 
 
 
 
 

 

 

Célérték elérésének éve: 2020 
Mutató megnevezése: Bevont személyek száma 
Mértékegység: fő 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 200 
Célérték elérésének éve: 2020 

6. Tartalmi értékelésen elért pontszám: 17/I., 17/II 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a Kulturális szervezetek megerősítése címet viselő helyi 
felhívás tekintetében 22 összpontszámról lehet beszélni. Ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-5-03 
azonosítószámon regisztrált helyi támogatási kérelem a tartalmi értékelés során 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-087-5-03 azonosítószámon regisztrált, „Sarkad 
kulturális múltja és jövője” 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: 
 

z28/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-5-03 azonosítószámon regisztrált, „Sarkad kulturális múltja és jövője” címet viselő 
helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. május 16. 
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-
087-5-01 

„Sarkad kultúrában is 
egységben” 

17 (17/I., 17/II.) 4.500.000 Ft 5.500.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-5-03 

„Sarkad kulturális múltja 
és jövője” 

17 (17/I., 17/II.) 4.000.000 Ft 1.500.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-5-02 

„Zenével a 
közösségünkért” 

16 (16/I., 16/II.) 1.500.000 Ft 0 Ft 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

A munkaszervezet vezetője elmondja, a Kulturális szervezetek megerősítése helyi felhívás tekintetében 
forráskeret kimerüléséről lehet beszélni, hiszen 10.000.000 Forintos keretösszegről lehet a szóban 
forgó helyi felhívás tekintetében beszélni.  
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén az alelnök szavazást hirdet. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság 
döntéshozatalban résztvevő tagjait és póttagjait (Bubori Beáta, Sarkadi Kálmánné, Nagy Zoltán, Táth 
János, Sándor Károly), hogy aki a TOP-7.1.1-16-H-087-5 kódszámú, a Kulturális 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: 
 

z29/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-5 kódszámú, Kulturális szervezetek megerősítése c. felhívására beérkezett helyi támogatási 
kérelmek rangsorával egyetért. 
 

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  

 

 


