
 

 
 

 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
„CLLD Tiszazug Északi Kapuja Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport” 

FELHÍVÁS ELŐKÉSZÍTŐ MUNKACSOPORT  
ÜLÉSÉRŐL 

 

a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16 azonosítószámú „Kulturális 
és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi 

fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című felhívásához kapcsolódóan 
 

 

Készült: 2018. október 30. napján (kedd) 15:00 órakor a Városi Művelődési Ház       
      multimédiás termében (5430 Tiszaföldvár, Malom út 1. I. emelet) 

 
AZ ÜLÉS NAPIRENDJE: 

 

1. Az Irányító Hatóság javaslatai alapján módosított „Kulturális-, közösségi- és 
szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és  infrastruktúra fejlesztése” című 
TOP CLLD pályázat helyi felhívás tervezet (Kulcsprojekt)  elfogadása és  az Irányító 
Hatóság felé történő továbbítás jóváhagyása 

2. Egyebek 
 

Az ülést vezeti: Takó Gyula a Tiszaföldvári Helyi Akciócsoport munkaszervezetének 
vezetője.  

Jelen vannak: 

Név Képviselt szervezet 
Hegedűs István polgármester Tiszaföldvár Város Önkormányzata 

Lakatos Irén ügyvezető, társtulajdonos 
 

Cikta Cipőgyár Kft. 

Aszódi Zoltán   Tiszaföldvár Városi Sportegyesület 
képviseletében 

 

 

 

 

 

 



 

      2

 

T anácskozói joggal:  

 
Takó Gyula HACS munkaszervezet vezetője 
Patóné Bajkai Diána HACS munkaszervezet tagja 
Lendvai Orsolya Tiszaföldvári Polgármesteri Hivatal 

 

Takó Gyula, a HACS munkaszervezet vezetője megállapítja, hogy az ülés határozatképes.  
 
A résztvevők 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett jegyzőkönyv hitelesítőnek választják 
Patóné Bajkai Diánát a munkaszervezet projekt asszisztensét.  
 
1. napirendi pont:  
1. Az Irányító Hatóság javaslatai alapján módosított „Kulturális-, közösségi- és 
szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és  infrastruktúra fejlesztése” című 
TOP CLLD pályázat helyi felhívás tervezet (Kulcsprojekt)  elfogadása és  az Irányító 
Hatóság felé történő továbbítás jóváhagyása 
 
Előterjesztő: Takó Gyula – a HACS munkaszervezet vezetője 

 
Takó Gyula a  munkaszervezet vezetője tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Irányító Hatóság a  
„Kulturális-, közösségi- és szabadidős létesítmények és terek korszerűsítése és  infrastruktúra 
fejlesztése” című TOP CLLD pályázat helyi felhívás tervezet (Kulcsprojekt)  szabályossági 
vizsgálatát elvégezte.  
 
Az Irányító Hatóság korrektúrája, javaslatai alapján a munkaszervezet az alábbi módosításokat 
a felhívás tervezetben átvezette:  
 

- az időközben elkészült Tiszaföldvári HACS logó a felhívás tervezeten feltüntetésre, 
illetve az NGM logó a Pénzügyminisztérium logóra kicserélésre került, 

- a 2018. október 20-án regisztrált Tiszaföldvári HACS honlap címe a tervezetben 
feltüntetésre került, 

- az 1.3 Támogatás háttere c. fejezet utolsó bekezdése törlésre került, 
- a 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek a 3.1.2.2. Választható, önállóan nem 

támogatható tevékenységek alá került besorolásra, 
- a 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása cím alatti 

2. táblázat törlésre került 
- a 3.3 Nem támogatható tevékenységek a) pontjából a TOP 1.2.1 ponttól a TOP 1.1.1 

pontig törlésre került, 
- a 3.4.2. a Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások  című fejezet az alábbi 

mondattal kiegészítésre került: „Egyszeri elszámolás esetén egyetlen, a projekt fizikai 
befejezéséhez kapcsolódó mérföldkő tervezése szükséges.” 

- a felhívásban szereplő összes Támogatási Szerződés kifejezés Támogatói okirat-ra lett 
módosítva, 

- a 3.7.1.Indikátorok c. táblázat Célérték oszlopából törölve lett az érték,  
- a 3.10 Önerő című fejezetből törlésre került a 2. bekezdés, 
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- a 3.10 Önerő című fejezet az alábbi bekezdéssel egészül ki: „Az egyszeri elszámolók 
nem kötelesek az ÁÚHF 8. fejezetének 5. alpontjában meghatározott módon az önerő 
rendelkezésre állását igazolni, nekik az egyetlen –záró- kifizetési igénylés keretében az 
önerő tényleges kifizetését igazoló elszámoló bizonylatokat kell benyújtaniuk.” 

- a 4.2. Támogatásban nem részesíthető köre c. fejezet  

• I. f) pontja törlésre került, 

• a II. pontja törlésre került, 

• A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kategória 
alkalmazása esetén c. bekezdés b-j) pontja törlésre került, 

• kiegészült a „Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás 
kategória alkalmazása esetén” c. bekezdéssel 

- a 4.3.1. A helyi támogatási kérelem HACS-hoz történő benyújtásának határideje és 
módja c. fejezetben a benyújtási időszak meghatározásra került, 

- a 4.4.2. A helyi támogatási kérelmek HACS által ellenőrzendő kiválasztási kritériumai 
c. fejezet „Tartalmi értékelési feltételek” c. táblázat összevonásra került az Értékelési 
előfeltételek c. táblázattal 

-  a 5.3. A támogatás mértéke, összege c. fejezet 4. (Regionális beruházási támogatás 
esetén) és utolsó (Beruházási támogatás esetén) bekezdése törlésre került, 

- az 5.4. Előleg igénylése c. fejezet b) és c) pontja törlésre került, 
- az 5.5. Az elszámolható költségek köre c. fejezet és a táblázat kiegészült a VI. 

Általános (rezsi) költség ponttal, 
- az 5.5.1. Az elszámolható költségek kapcsán az állami támogatásokra vonatkozó 

rendelkezések c. fejezet Regionális beruházási támogatásra vonatkozó bekezdése 
törlésre került, 

- az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei c. fejezet kiegészül az IH által javasolt 
bekezdésekkel kiegészítésre került, 

- az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások c. 
fejezet táblázata kiegészítésre került,  

- az 5.9.1. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi 
szabályok c.  fejezet  

• Regionális beruházás c. bekezdés törlésre került,  

• A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás kategória 
alkalmazása esetén c. bekezdéssel kiegészült,  

• A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás 
elszámolható költségei c. bekezdés törlésre került,  

• Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás kategória 
alkalmazása esetén c. bekezdéssel kiegészítésre került,  

- A 6.1. A helyi támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája c. 
fejezet 3. pontja  az IH által javasoltak szerint módosításra került.  
 

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban nem volt.  
 
A munkaszervezet vezetője nyílt szavazásra tette fel a napirendi pontot.  






