
  
 
 
 
 
 

 

 

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) 13.30 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) 

4 fő 

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

- 

Póttagként részt vesz 2 fő 

Érintett helyi felhívás címe Lakossági kompetenciafejlesztés 

Érintett helyi felhívás kódszáma TOP-7.1.1-16-H-087-6 

Támogatási keretösszeg 10.000.000 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, 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, megállapítja, hogy a megtárgyalandó helyi támogatási kérelmekkel 
kapcsolatosan összeférhetetlenség nem merült fel. 
 

III. A napirend elfogadása 

Az elnök ismerteti a tervezett napirendi pontokat: 



  
 
 
 
 
 

 

 

1. Lakossági kompetenciafejlesztés 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: 
 

z30/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

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

1. Lakossági kompetenciafejlesztés 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. Lakossági kompetenciafejlesztés c. felhívás és a beérkezett támogatási kérelmek 
összefoglaló ismertetése 

A munkaszervezet vezetője röviden ismerteti a felhívást, mely kapcsán elmondja, hogy Lakossági 
kompetenciafejlesztés címet viselő helyi felhívás 2018. november 30-án jelent meg a HACS honlapján. 
Elmondja, hogy 10.000.0000 Forintos keretösszegről lehet a helyi felhívás tekintetében beszélni. 
Ismerteti, hogy a helyi felhívás intézkedési területe három irányra fókuszál, a tanulás tanulása, a 
háztartásgazdálkodás, a személyközi kompetenciák fejlesztése területekre. Kitér arra, hogy a szóban 
forgó helyi felhívásra jól kidolgozott támogatási kérelmek érkeztek. 
 
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 10.000.0000 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 - 



  
 
 
 
 
 

 

 

 
Helyi támogatási 
kérelmek száma 

(db) 

Helyi támogatási 
kérelmek által igényelt 

támogatás összege 
(Ft) 

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 10.000.0000 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-087-6-01 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-087-6-01 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Lakossági Kompetenciafejlesztés a GYECSE 

szervezésében” 
3. A támogatást igénylő neve: Gyermek és Családbarát Egyesület 
4. Az igényelt támogatás összege: 5.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
Az Egyesület a tanulás tanítása (egyéni kompetenciafejlesztés, önismeret), a 
háztartásgazdálkodás és a személyközi kompetenciák területére fókuszálva tervez 
projektelemeket. A beavatkozások, programok eredményeként a tudatos és felelős 
magatartás kialakítását remélik. A programok célcsoportja a legveszélyeztetettebb 
korosztály 0-14 év és természetesen szüleik, rokonaik, végeredményben Sarkad egész 
lakossága  
Rendezvények: 
1. 2019. augusztus 16. - Kulturált viselkedés az Éden tó környezetében 
2. 2019. szeptember 14. - Teleki nap 
3. 2019. október 11. - Drogprevenció az általános iskolában 
4. 2019. november 13. - Diabétesz világnapi megemlékezés 
5. 2019. december 7. - Nekünk a figyelem-játék! I. 
6. 2020. január 19. - Pénzügyek közérthetően 
7. 2020. február 12. - Diabetes minden-napjainkban 
8. 2020. március 29. - Környezettudatossággal a pazarlás ellen 
9. 2020. április 25. - Nekünk a figyelem-játék! II. 
10. 2020. május 31. - Gyermeknap az egész családnak 

b. tervezett eredmények 
10 db rendezvény szervezése, lebonyolítása – 10 db 

c. mérföldkövek 
1. 2020. január 31. 1. mérföldkő (első 6 rendezvény szervezése, lebonyolítása) 



  
 
 
 
 
 

 

 

2. 2020. június 30. 2. mérföldkő (második 4 rendezvény szervezése, lebonyolítása, 
projektzárás) 

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

Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 10 
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: 18/I., 18/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy a TOP-7.1.1-16-H-087-6-01 azonosítószámon regisztrált 
helyi támogatási kérelem tekintetében hiánypótlás kiírására is sor került. Elmondja, hogy a támogatási 
kérelem tartalmi értékelésében kettő fő közreműködött. Kitér arra, hogy a tartalmi értékelés során 22 
összpontszámról lehet beszélni a Lakossági kompetenciafejlesztés helyi felhívás kapcsán, melyből a 
támogatási kérelem 18-18 pontot ért el. Megjegyzi, hogy egy jól felépített, és kidolgozott támogatási 
kérelemről lehet beszélni. 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-087-6-01 azonosítószámon regisztrált, „Lakossági Kompetenciafejlesztés a GYECSE 
szervezésében” 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: 
 

z31/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-6-01 azonosítószámon regisztrált, „Lakossági Kompetenciafejlesztés a GYECSE 
szervezésében” 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-087-6-02 azonosítószámon regisztrált helyi 
támogatási kérelmet és annak értékelését. 
 

1. A helyi támogatási kérelem azonosítója: TOP-7.1.1-16-H-087-6-02 
2. A helyi támogatási kérelem címe: „Együtt a sarkadi közösségért” 
3. A támogatást igénylő neve: Egészségünkért Sport- és Kulturális Egyesület 



  
 
 
 
 
 

 

 

4. Az igényelt támogatás összege: 5.000.000 Ft 
5. A projekt tartalmának rövid összegzése 

a. megvalósítandó tevékenységek 
A felhívás alapján három kiemelt fókuszterület került meghatározásra. Az Egyesület 
célja, hogy a három terület mindegyikén kerüljön megvalósításra szakmai program. 
Ennek érdekében 10 önálló rendezvényt terveznek megvalósítani, a projekt kezdésétől 
számítva havonta egyet. Cél a lakosság kompetenciáinak fejlesztése az élethosszig 
tartó tanulásra való képesség megszerzése, a sikeres együttélés, egyéni és közösségi 
szellem, anyagi gyarapodás érdekében. 
Rendezvények: 
1. 2019. szeptember 7. - Tűzvédelmi szakmai tájékoztató 
2. 2019. október 19. - Tanulási képesség fejlesztés 
3. 2019. november 13. - Helytörténeti vetélkedő 
4. 2019. december 13. - Önfoglalkoztatási lehetőségek 
5. 2020. január 24. - Vállalkozás nyereséges működtetése 
6. 2020. február 20. - Ép testben ép lélek, tranzakció analízis avagy emberi játszmák 
7. 2020. március 10. - „Fényképek Sarkadról” 
8. 2020. április 25. - Önkéntes tűzoltónak való jelentkezés motiválása 
9. 2020. május 19. - Önmenedzselés napjainkban 
10. 2020. június 4. - Erőszakmentes kommunikáció 

b. tervezett eredmények 
10 db rendezvény szervezése, lebonyolítása – 10 db 

c. mérföldkövek 
1. 2020. február 29. Az első 5 rendezvény lebonyolítása 
2. 2020. június 30. A második 5 rendezvény lebonyolítása 

d. indikátor vállalások 
Mutató megnevezése: Rendezvények száma 
Mértékegység: db 
Bázisérték: 0 
Bázisérték éve: 2019 
Célérték: 10 
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: 16/I., 16/II. 
 
A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy az Egészségünkért Sport- és Kulturális Egyesület által 
benyújtott helyi támogatási kérelem tekintetében hiánypótlás került kiírásra. Jelzi, hogy a hiánypótlás 
teljesítését követően a tartalmi értékelésben kettő értékelő vett részt. 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 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-087-6-02 azonosítószámon regisztrált, „Együtt a sarkadi közösségért” 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: 



  
 
 
 
 
 

 

 

 

z32/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága tudomásul veszi a 
TOP-7.1.1-16-H-087-6-02 azonosítószámon regisztrált, „Együtt a sarkadi közösségért” címet viselő 
helyi támogatás kérelemről szóló értékelést és elfogadja. 
 

Határidő:  2019. május 16. 
Felelős:  HBB elnöke 

 

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-
087-6-01 

„Lakossági 
Kompetenciafejlesztés a 
GYECSE 
szervezésében” 

18 (18/I., 18/II) 5.000.000 Ft 5.000.000 Ft 

TOP-7.1.1-16-H-
087-6-02 

„Együtt a sarkadi 
közösségért” 

16 (16/I.,16/II.) 5.000.000 Ft 0 

 
A munkaszervezet vezetője felhívja a figyelmet arra, hogy a Lakossági kompetenciafejlesztés címet 
viselő helyi felhívás tekintetében a 10.000.000 Forint összegű forráskeret kimerítéséről lehet beszélni a 
Helyi Bíráló Bizottság támogató javaslata esetén.  
 
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-
087-6 kódszámú, Lakossági kompetenciafejlesztés 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: 
 

z33/2019. (V. 16.) HBB határozat: 
 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport Helyi Bíráló Bizottsága a TOP-7.1.1-16-H-
087-6 kódszámú, Lakossági kompetenciafejlesztés c. felhívására beérkezett helyi támogatási kérelmek 
rangsorával egyetért. 
 

Határidő:  2019. május 16. 
Felelős:  HBB elnöke 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

VII. Egyebek 

A munkaszervezet vezetője ismerteti, hogy az Irányító Hatóság visszajelzését követően, a bizottság 
döntése alapján a munkaszervezet gondoskodni fog a támogató nyilatkozatok kiállításáról. Megjegyzi, 
hogy végső ellenőrzés céljából a támogató nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 
elektronikus kitöltő programon is be kell nyújtani a támogatási kérelmet. Jelzi, hogy az Irányító Hatóság 
külön jelzéssel élt a munkaszervezet felé, miszerint az adatlapok generálását követően létrejött 
nyilatkozat több esetben nem került postai úton megküldésre a közreműködő szervezet részére. 
Elmondja, hogy a pályázatok tekintetében a kommunikáció ezen a felületen fog történni a továbbiakban. 
Kitér arra, hogy a munkaszervezet a továbbiakban is segíteni fogja az érintett szervezeteket. Példaként 
a rendezvényekkel kapcsolatos információszolgáltatást hozza fel.  
 
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 Kálménné HBB tag  

A jegyzőkönyvet 
ellenjegyezte 

 
Dr. Mokán István HACS elnök  

 

 


