
 

 

 
 

 
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. június 22-én (péntek) 9.00 órai kezdettel a Sarkadi Polgármesteri Hivatal emeleti 

tanácskozó termében megtartott Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

Elnökségi ülésén. 

 

Jelen vannak:  dr. Mokán István Sarkad Város Önkormányzata 

 dr. Sipos Lajos Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület 

 Nagy István Nagyablak Kft. 

 

 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 Elnökség 3 fő 

jelenlétében határozatképes, az ülést megnyitja.  

Ismerteti a meghívóban rögzített napirendet, majd javasolja annak elfogadását. 

 

 

A Helyi Akció Csoport Elnöksége 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

11/2018. (VI. 22.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

elfogadja: 

 

Napirend: 

 

1./ Tájékoztató a „Természetjáró közösségi ház építése” felhívás 

tartalmi elemeiről, felhatalmazás megadása az elnök részére a 

véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

2./ Egyéb bejelentések 

 



 

 

Határozat folyószáma: 12 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „Természetjáró 

közösségi ház építése” felhívás tartalmi 

elemeiről, felhatalmazás megadása az elnök 

részére a véglegesített felhívás 

jóváhagyására 

 

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

előterjesztés lényegét. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a helyi 

támogatási kérelmek eljárásrendje alapján a „Természetjáró közösségi ház építése” kulcsprojekt 

első tervezetének elkészítéséről a munkaszervezet gondoskodott. Megjegyzi, hogy a helyi 

felhívások tekintetében egy sablon áll rendelkezésre, mely alapvetően megegyezik a sokak által 

már ismert Európai Uniós pályázati kiírásokkal. Ismerteti, hogy a sablon szövegezése esetében 

alapvetően három kategóriáról lehet beszélni, a feketével szedett szövegrészek a kötelező, nem 

változtatható és kihúzható tartalmak, sablonszövegek, a pirossal szedett szövegrészek a felhívás 

specifikus, kiegészítendő tartalmak, a zöld színnel szedett szövegrészek az opcionálisan 

alkalmazható, vagy alkalmazandó sablonszövegek. Elmondja, hogy a sablon nem módosítható, 

illetve az előírásoknak megfelelően annak minden pontját hiánytalanul, a Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiában rögzítetteknek megfelelően szükséges kitölteni. Kitér arra, hogy 

előzőekben már sor került egy informális egyeztetésre a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 1. 

számú beavatkozási művelete, „Természetjáró közösségi ház építése” kulcsprojekt tekintetében. 

Jelzi, hogy korábban kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységként a 

kötelező nyilvánosság biztosítása hangzott el, mely kibővítésre került a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiában foglaltaknak megfelelőn parkoló és kerékpártáróló kialakítással. Elmondja, hogy a 

kulcsprojekt esetében önállóan támogatható tevékenységként új épület építése, létesítése Sarkad, 

Sarkadkeresztúri út 0619/3 hrsz. területen került megjelölésre. Megjegyzi, hogy új építés 

vonatkozásában teljeskörű komplex akadálymentesítésről szükséges beszélni, valamennyi 

fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítést kell megvalósítani. Elmondja, hogy a 

„Természetjáró közösségi ház építése” felhívás tervezetét az Elnökségi ülést megelőzően a 

Felhívás Előkészítő Munkacsoport véglegesítette. Végezetül elmondja, hogy a projekt a második 

mérföldkővének teljesítéséhez érkezett, mely értelmében gondoskodni szükséges a kulcsprojekt 

felhívás tervezetének szabályossági vizsgálatra történő benyújtásáról. 

 

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

valakinek. Megállapítja, hogy nincs. A következőkben határozati 

javaslatot fogalmaz meg, A Sarkad XXI. századi Megújításáért 

Helyi Akciócsoport Elnöksége felhatalmazza az Elnököt, 

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 

1. számú beavatkozási művelet, a „Természetjáró 

közösségi ház építése” felhívását jóváhagyja. Kéri, 

kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat 

elfogadásáról. 



 

 

 

A Helyi Akció Csoport Elnöksége 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 

12/2018. (VI. 22.) HACS Elnökségi határozat: 

 

A Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akciócsoport Elnöksége felhatalmazza az Elnököt, 

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 1. számú beavatkozási művelet, a 

„Természetjáró közösségi ház építése” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: - 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

Tárgy: Egyéb bejelentések 

 

dr. Mokán István elnök: Kérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel, kiegészítés.  

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy tervek szerint a további nyolc beavatkozási 

területhez kapcsolódó felhívás előkészítéséről a nyár folyamán fog gondoskodni a munkaszervezet, 

melyek véglegesítése szintén a Felhívás Előkészítő Munkacsoport hatáskörébe fog tartozni. Jelzi, 

hogy a Helyi Akció Csoport elnöke által jóváhagyott felhívás tervezeteket szintén meg kell küldeni 

az Irányító Hatóság részére szabályossági vizsgálat céljából.  

 

dr. Mokán István elnök:  

További kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén az ülést az elnök 9.10 perckor berekeszti.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

dr. Mokán István s.k.  Kölüs Ágnes s.k. 

      elnök   jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


