
 

 

 
 

 
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. augusztus 21-én (kedd) 10.00 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: 

 

20/2018. (VIII. 21.) 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 az Irányító hatóság véleményezése alapján, 

felhatalmazás megadása az elnök részére a véglegesített 

felhívás jóváhagyására 

(szóbeli előterjesztés) 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

2./ Egyéb bejelentések 



 

 

 

 

Határozat folyószáma: 21 

Előadó: dr. Mokán István elnök 

 

Tárgy: Tájékoztató a „Természetjáró 

közösségi ház építése” felhívás tartalmi 

elemeiről az Irányító hatóság 

véleményezése alapján, 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. Röviden összefoglalva az 

előzményeket elmondja, hogy a pályázat 1. számú mérföldkővével összefüggésben 2018. június 

22-én, a Felhívás Előkészítő Munkacsoport által véglegesített, a Helyi Akció Csoport elnöke által 

jóváhagyott felhívás szabályossági vizsgálat céljából megküldésre került az Irányító Hatóság 

részére, Kitér arra, hogy a „Természetjáró közösségi ház építése” felhívás tekintetében az Irányító 

Hatóság immáron második alkalommal tette meg észrevételét. Jelzi, hogy az Irányító Hatóság a 

felhívás teljeskörű ellenőrzésére hívta fel a figyelmet, mely az egységes betűtípus, sorköz, térköz 

alkalmazására, illetve egyes pontok esetében a helyes felsorolások, számozások javítására terjedt 

ki. Elmondja, hogy eljárásrendi szabályok értelmében ismét gondoskodni szükséges a felhívás 

tervezet szabályossági vizsgálatra történő megküldéséről. Meglátása szerint a szabályossági 

ellenőrzés pozitív eredményt hoz, kiadásra kerülhet az első szabályossági nyilatkozat. Elmondja, 

hogy a szabályossági nyilatkozat megérkezését követően a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztő 

Egyesület HACS oldalán lesz elérhető a felhívás. 

 

dr. Mokán István elnök: Bízik a vizsgálat pozitív kimenetelében. 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: 

 

21/2018. (VIII. 21.) 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.  

További kérdés, észrevétel, kiegészítés nem lévén az ülést az elnök 10.07 perckor berekeszti.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

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

      elnök   jegyzőkönyvvezető 
 

 

 


