
 

 

 
 

 
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. július 19-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28. 

számú 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: 

 

13/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

elfogadja: 

 

Napirend: 

 

1./ Tájékoztató a „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, 

felújítása” felhívás tartalmi elemeiről, felhatalmazás megadása 

az elnök részére a véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

2./ Tájékoztató a „SMART City – Sarkad élhető 

város koncepciójának kidolgozása” felhívás 



 

 

tartalmi elemeiről, felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített 

felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

3./ Tájékoztató a „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi 

elemeiről, felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

4./ Tájékoztató a „Kulturális szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi elemeiről, 

felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

5./ Tájékoztató a „Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívás tartalmi elemeiről, 

felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

6./ Tájékoztató a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás tartalmi elemeiről, 

felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített felhívás jóváhagyására 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

7./ Egyéb bejelentések 

 

 

Határozat folyószáma: 14 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „Közösségi és 

rendezvényterek kialakítása, felújítása” 

felhívás tartalmi elemeiről, felhatalmazás 

megadása az elnök részére a véglegesített 

felhívás jóváhagyására 

 

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

kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

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

pályázat első mérföldkövében rögzítettek szerint a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

felülvizsgálata megtörtént tekintettel a csökkentett támogatási összegre. 

Kitér arra, hogy az Irányító Hatóság a módosított stratégiát 

megvizsgálta, mely tekintetében észrevételeket fogalmazott meg. 

Elmondja, hogy a hasonló tevékenységekre, azonos 

célcsoportra vonatkozó beavatkozási műveleteket 

összevontan szükséges kezelni. Megjegyzi, hogy az 

Irányító Hatóság által megtett észrevételek alapján 

átdolgozásra került a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia. Részletek tekintetében kitér arra, hogy a 



 

 

Rendezvényterek kialakítása, felújítása, és a Civil szervezetek megerősítése, 

továbbá egyéb ERFA forrást érintő beavatkozási műveletek összevonásra kerültek. 

Megjegyzi, hogy ezen módosítás nagymértékben érinti a szóban forgó felhívást. 

Kitér arra, hogy az Irányító Hatóság javaslatai alapján átdolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia taggyűlés általi elfogadásáról gondoskodni szükséges. Végezetül megjegyzi, hogy az 

átdolgozás eredményeként a „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás 

esetében a rendelkezésre álló keretösszeg 59.166.667 Forint lett.  

 

dr. Mokán István elnök: Kérdezi, hogy Irányító Hatóság általi jóváhagyást követően a felhívások 

hol lesznek elérhetőek. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy a felhívások szabályossági vizsgálat 

céljából megküldésre kerülnek az Irányító Hatóság részére, melyek szabályossági nyilatkozat 

kiállítását követően a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület HACS oldalán kerülnek kiírásra.  

 

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 2. számú beavatkozási művelet, a „Közösségi és rendezvényterek 

kialakítása, felújítása” felhívását jóváhagyja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati 

javaslat elfogadásáról. 

 

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

 

14/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 2. számú beavatkozási művelet, a 

„Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 15 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a 

„SMART City 

– Sarkad 

élhető 

város 



 

 

koncepciójának 

kidolgozása” felhívás 

tartalmi elemeiről, 

felhatalmazás megadása az elnök részére a 

véglegesített felhívás jóváhagyására 

 

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

kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, a Sarkad élhető város koncepciójának 

megteremtésére és adaptációs fejlesztésére irányuló felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia alapján került kidolgozásra. Megjegyzi, hogy a beavatkozási terület, illetve a felhívás 

tekintetében változásról nem lehet beszélni.  

 

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 3. számú beavatkozási művelet, a „SMART City – Sarkad élhető város 

koncepciójának kidolgozása” felhívását jóváhagyja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a 

határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

 

15/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 3. számú beavatkozási művelet, a 

„SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 16 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „Sport- és aktív 

szabadidős 

szervezetek 



 

 

megerősítése” felhívás 

tartalmi elemeiről, 

felhatalmazás megadása az 

elnök részére a véglegesített felhívás 

jóváhagyására 

 

dr. Mokán István elnök: Kéri Rab Zoltán munkaszervezet vezetőt, hogy a felhívással kapcsolatos 

fontosabb tudnivalókat. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy a beavatkozási műveletet a HACS területén 

működő sport és szabadidős civil szervezetek jelentős száma indokolta. Jelzi, hogy az Európai 

Szociális Alaphoz köthető felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján került 

összeállításra.  

 

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 5. számú beavatkozási művelet, a „Sport- és aktív szabadidős szervezetek 

megerősítése” felhívását jóváhagyja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat 

elfogadásáról. 

 

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

 

16/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 5. számú beavatkozási művelet, a 

„Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 17 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „Kulturális 

szervezetek 

megerősítése” 

felhívás 

tartalmi 



 

 

elemeiről, felhatalmazás 

megadása az elnök részére a 

véglegesített felhívás 

jóváhagyására 

 

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

kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy a művelet célja a helyi kulturális és 

művészeti élet serkentése, mely a HACS területén fellelhető jelentős számú kulturális 

szervezetekkel, egyéni művészekkel van összhangban. Megjegyzi, hogy a felhívás a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégiában foglaltak szerint került kidolgozásra.  

 

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 6. számú beavatkozási művelet, a „Kulturális szervezetek megerősítése” 

felhívását jóváhagyja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

 

17/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 6. számú beavatkozási művelet, a 

„Kulturális szervezetek megerősítése” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 18 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „Lakossági 

kompetenciafejlesztés” felhívás tartalmi 

elemeiről, felhatalmazás megadása az elnök 

részére a véglegesített 



 

 

felhívás jóváhagyására 

 

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

ismertesse a felhívással kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy szintén az Európai Szociális Alap 

finanszírozásából megvalósuló helyi felhívás tekintetében változásról nem lehet beszélni, a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia szerint került kidolgozásra.  

 

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 7. számú beavatkozási művelet, a „Lakossági kompetenciafejlesztés” 

felhívását jóváhagyja. Kéri, kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

 

18/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 7. számú beavatkozási művelet, a 

„Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: 19 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

  

Tárgy: Tájékoztató a „A lakosság 

lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás 

tartalmi elemeiről, felhatalmazás megadása 

az elnök részére a véglegesített felhívás 

jóváhagyására 

 

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

kapcsolatos fontosabb tudnivalókat. 

 

Rab Zoltán munkaszervezet vezető: Elmondja, hogy a lakosság 

lokálpatriotizmusának erősítését szolgáló felhívás tervezet a 

Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia irányelve mentén 

került kidolgozásra. 

 

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 8. számú beavatkozási 

művelet, a „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívását jóváhagyja. Kéri, 

kézfelnyújtással szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról. 

 

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

 

19/2018. (VII. 19.) HACS Elnökségi határozat: 

 

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

hogy a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában nevesített 8. számú beavatkozási művelet, a „A 

lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívását jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Mokán István elnök 

 

 

Határozat folyószáma: - 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

Tárgy: Egyéb bejelentések 

 

dr. Mokán István elnök: Javasolja, hogy az átdolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

elfogadása kapcsán 2018. augusztus 14. 10.00 órára kerüljön összehívásra a taggyűlés. Kérdezi, 

hogy van-e egyéb észrevétel, kiegészítés.  

További kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén az ülést az elnök 10.10 perckor berekeszti.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

      elnök   jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


