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Sarkad XXI. századi Megújításáért  
Helyi Akció Csoport 

5720  Sarkad, Kossuth u. 27. 
             

 

 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: 2018. február 20-án (kedd) 10.00 órai kezdettel a Sarkadi Polgármesteri Hivatal 22-

es tanácskozó termében megtartott Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció 

Csoport taggyűlésén. 

 

Jelen vannak:  dr. Mokán István Sarkad Város Önkormányzata 

 dr. Sipos Lajos Mihály Békés-Bihar Kist. Fejl. Egyesület 

 Sárközi Sándor Sarkadi Ipartestület 

 Nagy Zoltán K.E.S. 2005 Körny.,Egészség., Sp. Egyesület 

 Nagy István Nagyablak Kft. 

 Rácz Szilárd Zsolt Sarkadi Roma Nemz. Önkormányzat 

 Táth János Sarkadi Román Nemz. Önkormányzat 

 Sarkadi Kálmánné egyéni vállalkozó 

  

 Rab Zoltán munkaszervezet vezető 

 dr. Pintér Magdolna munkaszervezeti tag 

 Juhász Imre munkaszervezeti tag 

 Kölüs Ágnes munkaszervezeti tag 

 

 

dr. Mokán István elnök: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Akció Csoport 7 fő 

jelenlétében határozatképes, az ülést megnyitja.  

 

Jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Sipos Lajost kéri fel. 

Nevezett a megbízatást vállalja. 

 

A Helyi Akció Csoport 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:  

 

4/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport dr. Sipos Lajost bízza meg a 

jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

dr. Mokán István elnök: Ismerteti a meghívóban rögzített napirendet, majd javasolja annak 

elfogadását. 
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A Helyi Akció Csoport 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

5/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport az alábbi napirendet elfogadja: 

 
Napirend: 

 

1./ A Helyi Közösség Fejlesztési Stratégia módosítása 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

2./ A Helyi Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása, a Helyi Bíráló Bizottság 

ügyrendjének elfogadása 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

3./ A Felhívás Előkészítő Munkacsoport ügyrendjének elfogadása 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

4./ Egyéb bejelentések 

 

 

Határozat folyószáma: 6. 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: A Helyi Közösség Fejlesztési 

Stratégia módosítása 

 

dr. Mokán István elnök: Kéri Rab Zoltán munkaszervezet vezetőt, hogy ismertesse az 

előterjesztés lényegét. 

 

Rácz Szilárd Zsolt megérkezett az ülésterembe, az Akció Csoport tagjainak száma 8 fő.  

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Köszönti a megjelenteket. Előjáróban elmondja, hogy 

több taggal volt már szerencséje találkozni egy két évvel ezelőtti hasonló megbeszélés 

keretében. Megjegyzi, hogy abban az időben kezdődött a projekt előkészítése. Ismerteti, hogy 

500 millió Forintos projektre lehetett pályázni, melyre támogatási igényét Sarkad Város 

Önkormányzata benyújtotta. A következőkben elmondja, hogy bár nem 100 %-os támogatással, 

hanem 50 %-os támogatás mellett a pályázat pozitív elbírálásban részesült. Kitér arra, hogy a 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia átdolgozásra került egyrészt a csökkentett támogatási 

összeg okán, illetve a pályázat benyújtása óta történnetek olyan központilag elvárt módosítási 

igények, melyek átvezetéséről szintén gondoskodni kellett. A következőkben elmondja, hogy 

több ismeretlen elnevezéssel fognak a jövőben találkozni, mint például a HACS - Helyi 

Akciócsoport, HBB – Helyi Bíráló Bizottság, FEMCS - Felhívás Előkészítő Munkacsoport 

elnevezésekkel. Kitér arra, hogy a Felhívás Előkészítő Munkacsoport tagja lehet HACS tag, 

illetve szakember is, gyakorlatilag a FEMCS és a munkaszervezet feladata lesz a pályázatok 

előkészítése. Megjegyzi, hogy az elnökség tagjai mindenki előtt ismertek, hiszen korábban már 

megválasztásra kerültek. Jelzi, hogy jelen ülés keretében lehetőség szerint meg kell választani 

a Helyi Bíráló Bizottság tagjait, mely tekintetében bizonyos kritériumokról kell beszélni. 

Ismerteti, hogy a bizottságban önkormányzat, civil szervezet és a vállalkozó szféra egyike sem 

képviseltetheti magát 50 %-nál magasabb arányban. A következőkben felvázolja, hogy az 
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önkormányzat részéről egy személy, a civil szervezetek részéről kettő, és a vállalkozói szféra 

részértől szintén kettő vehet részt a bizottság munkájában. A munkaszervezet viszonylatában 

köszöni az előzetes bizalmat, bemutatkozásképpen elmondja, hogy Rab Zoltán, jánoshalmi 

születésű, több sarkadi pályázatban közreműködött már, illetve közgazdász végzettséggel 

rendelkezik. Ismerteti, hogy a Helyi Akciócsoport közgyűlése 11 szervezet képviselőiből áll, a 

tagság bármikor növelhető a százalékos arányok megtartása mellett. Jelzi, hogy egyetlen egy 

civil szervezet, illetve vállalkozó sincs kizárva a pályázási lehetőségből, tehát senki sincs 

kizárva a teljes sarkadi potenciális pályázói körből. Ismerteti, hogy az elnökség három főből 

áll, a Helyi Bíráló Bizottság legalábbi öt fővel működhet, a Felhívás Előkészítő Munkacsoport 

tagjai felhívásonként eltérőek lehetnek, tehát a különböző típusú pályázatok 

figyelembevételével lehet a tagokban gondolkodni. Megjegyzi, hogy alapvetően a 

munkaszervezet feladata az első körű pályázati kiírások előkészítése, melyet a Felhívás 

Előkészítő Munkacsoport véleményez, illetve szükség esetén módosít. Jelzi, hogy ezen 

folyamat eredményeként jönnek létre a pályázati kiírások az Európai Uniós pályázati 

kiírásokkal megegyező formában. Megjegyzi, hogy a végső döntés nem helyi szinten fog 

megszületni, hanem a Nemzetgazdasági Minisztériumnál. Elmondja, hogy a Nemzetgazdasági 

Minisztérium jóváhagyását követően kerülhetnek helyben kiírásra a pályázatok, bizonyos 

határidő mellett, esetleg szakaszos benyújtási lehetőséggel. A következőkben bemutatja a 

munkaszervezetet, dr. Pintér Magdolna Sarkad város jegyzője, a Békés-Bihar Kistérség 

Fejlesztő Egyesület részéről Kölüs Ágnes és Juhász Imre alkotják a munkaszervezetet jómaga 

mellett. Meglátása szerint a munkaszervezet vonatkozásában egy jó gárdáról lehet beszélni. 

Ismerteti, hogy a beavatkozási területek meg voltak a korábbi stratégiában is határozva, a 

módosított anyagban a Béke sétány felújítása konkrétan nem szerepel, míg az előzőben 

nevesítve volt kulcsprojektként. Jelzi, hogy kritériumként került megfogalmazásra, hogy a 

teljes költségvetés 40 %-át nem haladhatja meg a kulcsprojektek összköltségvetése. Elmondja, 

hogy a korábbi stratégiában szerepelt az Éden tó környékének rendbetétele, mely egy másik 

pályázati forrás keretében kerül megvalósításra. Jelzi, hogy a Béke sétány bizonyos jellegű 

felújítása a rendezvényterek kialakítása, felújítása beavatkozási terület alatt fog megvalósulni. 

Elmondja, hogy az egészségfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozási terület kikerült két oknál 

fogva. Egyrészt 5-6 millió Forint jutott volna a terület egészére a csökkentett támogatási összeg 

miatt, illetve kettő nagy projekt is megvalósításra kerül Sarkadon, amelyek az 

egészségfejlesztést célozzák meg. Elmondja, hogy a humán részből kettő terület lett preferálva, 

az egyik a sport, a másik pedig a lakosság lokálpatriotizmusának erősítése. Jelzi, hogy ERFA 

jellegű fejlesztések szerepelnek a beavatkozási területek között, civil szervezeteknek, gazdasági 

szereplőknek egyaránt. Megjegyzi, hogy nem gazdaságfejlesztési pályázatról van szó, tehát a 

vállalkozási tevékenység támogatására nem irányulhat a támogatás. Az ütemezés tekintetében 

elmondja, hogy maga a projekt 34 hónapos, gyors haladással kell tervezni. Jelzi, hogy az első 

kiírások esetlegesen nyáron láthatnak napvilágot, a helyi előkészítés tervezhető, azonban a 

Nemzetgazdasági Minisztérium általi jóváhagyás beláthatatlan. A következőkben elmondja, 

hogy sok fejlesztési stratégia készült az országban, egy közelmúltban megtartott tájékoztatón 

elhangzott, hogy 40 akciócsoporttal számoltak, jelen pillanatban 99 pályázó rendelkezik 

támogatási döntéssel. Megjegyzi, hogy országos szinten megközelítően ezer felhívást kell a 

Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársainak jóváhagyni, ezért a folyamatok nem 

beláthatóak. A következőkben kitér arra, hogy készült a Helyi Akciócsoport tekintetében egy 

logó, mely több előzetes terv közül került kiválasztásra. Meglátása szerint fontos egy ilyen nagy 

horderejű dolog esetében egy szimbólum, mely megfelelően képviseli jelen esetben a 

programot. Elmondja, hogy a következő feladatok egyike a támogatási szerződés 

hatálybalépésének elősegítése, jelenleg aláírás folyamatában áll a szerződés. Jelzi, hogy 

hatályos szerződés nélkül nem tud a csoport továbblépni. Kitér arra, hogy fontos feladat a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának elfogadása, mely az első mérföldkő egyik 

követelménye. Elmondja, hogy a következő feladat a Felhívás Előkészítő Munkacsoport, illetve 
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Munkacsoportok létrehozása lenne. Kitér arra, hogy stratégiailag az ERFA jellegű pályázatok 

kiírásait lenne célszerű elsőkörben előkészíteni, illetve kiírni az építésjellegű beruházások 

időigényességéből kiindulva. Elmondja, hogy a felhívások vizsgálata a Felhívás Előkészítő 

Munkacsoport feladata, ezt követően kerülnek megküldésre a Nemzetgazdasági Minisztérium 

részére jóváhagyás céljából. Kitér arra, hogy jóváhagyást követően kerülnek kiírásra a 

felhívások. Meglátása szerint ez a nyári időszakra tehető.  

  

dr. Mokán István elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek. Megállapítja, 

hogy nincs. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

A Helyi Akció Csoport 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

6/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akciócsoport taggyűlése a Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégia módosítását az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 7.-8. 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: A Helyi Bíráló Bizottság 

tagjainak megválasztása, a Helyi Bíráló 

Bizottság ügyrendjének elfogadása 

 

dr. Mokán István elnök: Kéri dr. Pintér Magdolna munkaszervezeti tagot, hogy ismertesse az 

előterjesztés lényegét. 

 

dr. Pintér Magdolna munkaszervezeti tag: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 

ahogyan az korábban munkaszervezet vezető által is felvázolásra került a Helyi Bíráló Bizottság 

létrehozása kötelező feladat, annak összetételére vonatkozó kritérium figyelembevétele mellett. 

Jelzi, hogy előterjesztői oldalról igyekeztek ezen követelményekre figyelemmel lenni, így 

került a határozati javaslatban az, hogy Sarkad Város Önkormányzata, mint tag részéről Dr. 

Ilyés Mária, a vállalkozói szférából Bubori Beáta és Sarkadi Kálmánné, a civil szféra részéről 

pedig Sárközi Sándor és Nagy Zoltán kerülne taggyűlési általi jóváhagyást követően a 

bizottságba. Kéri a Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjében eredeti előterjesztésként kezelni, hogy 

nyílt szavazással kerül megválasztásra a tagság. Kitér arra, hogy az ügyrend azt is tartalmazza, 

hogy a tagokat határozott időre kell megválasztani. Jelzi, hogy előterjesztői oldalról azt a 

kiegészítést, javaslatot teszi, hogy a Helyi Bíráló Bizottság mandátuma igazodjon a projekt 

időtartamához, tehát ők is 34 hónapra kerüljenek megválasztásra, melynek vonatkozásában 

kéri, hogy a határozati javaslatban ezt is eredeti előterjesztésként kezeljék. Kéri eredeti 

előterjesztésként kezelni azt is, hogy az ügyrend 4. oldalán az írásbeli szavazás esetén az 

előterjesztéssel egyet nem értés esetén bármely Helyi Bíráló Bizottság tag indítványára az 

indítvány benyújtását követő három munkanapon belül az írásbeli eljárás tárgyát képező 

kérdésben rendes ülést kell tartani. Kéri az ügyrend mellékleti rendjének a módosítását is. 

 

dr. Mokán István elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek. Megállapítja, 

hogy nincs. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat I. pontjának elfogadásáról. 
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A Helyi Akció Csoport 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

7/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akciócsoport taggyűlése a Helyi Bíráló Bizottság 

tagjait az alábbiak szerint választja meg a projekt időtartamára, határozott időre, 34 hónapra: 

Dr. Ilyés Mária (közszféra – Sarkad Város Önkormányzata - képviselő) 

Bubori Beáta (vállalkozói szféra – Unit C&C) 

Sarkadi Kálmánné (vállalkozói szféra – egyéni vállalkozó)  

Sárközi Sándor (civil szféra – Sarkadi Ipartestület elnöke) 

Nagy Zoltán (civil szféra – K. E. S. 2005 Környezetért, Egészségért, Sportért Egyesület elnöke) 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

dr. Mokán István elnök: Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat II. pontjának 

elfogadásáról a szóbeli módosítási javaslat figyelembevételével. 

 

A Helyi Akció Csoport 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

8/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport a Helyi Bíráló Bizottság ügyrendjét 

a határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

Határozat folyószáma: 9. 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: A Felhívás Előkészítő 

Munkacsoport ügyrendjének elfogadása 

 

dr. Mokán István elnök: Kéri dr. Pintér Magdolna munkaszervezeti tagot, hogy ismertesse az 

előterjesztés lényegét. 

 

dr. Pintér Magdolna munkaszervezeti tag: Előzetesen kitér arra, hogy a munkaszervezet 

vezető részéről szintén elhangzott korábban, hogy a Felhívás Előkészítő Munkacsoport külön 

felhívásokhoz is megalakításra kerülhet arra való tekintettel, hogy a felhívásokhoz szükséges 

szakértelem a munkacsoportban biztosított legyen. Jelzi, hogy ebből kifolyólag született az az 

előterjesztői javaslat, hogy a Felhívás Előkészítő Munkacsoportot az elnökség jelölje ki. 

Összegzésképpen elmondja, hogy a Felhívás Előkészítő Munkacsoport kijelölése az 

elnökséghez kerülne delegálásra, az ügyrendjét ennek ellenére a taggyűlésnek szükséges 

elfogadnia. Kéri, hogy a határozati javaslatban az elnökségre utaló kiegészítését eredeti 

előterjesztésként kezeljék. 
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dr. Mokán István elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdése, észrevétele valakinek. Megállapítja, 

hogy nincs. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról a szóbeli 

módosítási javaslat figyelembevételével. 

 

A Helyi Akció Csoport 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

9/2018. (II. 20.) HACS határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport a Felhívás Előkészítő Munkacsoport 

ügyrendjét a határozat mellékletében szereplő tartalommal elfogadja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Tárgy: Egyéb bejelentések 

 

 

Kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén az ülést az elnök 12.25 perckor berekeszti.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Mokán István s.k.  dr. Sipos Lajos s.k. 

     elnök     jegyzőkönyv hitelesítő 


