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HACS NEVE: Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Akció Csoport 

HKFS NEVE: „Sarkad XXI. századi Megújításáért Helyi Közösség Fejlesztési 

Stratégiája RELOAD”, TOP-7.1.1-16-2017-00087 

DÁTUM: 2018. július 19. (csütörtök) 8.00 óra 

HELYSZÍN: Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28. számú tanácskozóterme 

(Sarkad, Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 

 Dürgőné Varga Tímea  munkacsoport tag 

 Juhász Imre    munkacsoport tag 

 Rab Zoltán    munkacsoport tag/munkaszervezet vezető 

 dr. Sipos Lajos   HACS tag 

 dr. Mokán István   HACS elnök 

 dr. Pintét Magdolna   munkaszervezeti tag 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 

1. Téma: A „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás tartalmi 

részleteinek megvitatása 
 

Feladatok/megállapodások: 

 A „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás tervezet előkészítéséről a 

munkaszervezet külső szakértők bevonása mellett gondoskodott. A Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia 2. számú beavatkozási 

műveleteként megjelenő helyi kezdeményezés alapvetően a 

közösség számára szervezett rendezvények 

infrastrukturális és eszközbeli alapjának 

megerősítését szolgálja. 

 A költségcsökkentés mentén módosított, majd 

benyújtott Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiát az Irányító Hatóság megvizsgálta, 



 

 

továbbá megtette észrevételeit. Az Irányító Hatóság által megtett 

észrevételek egyike, hogy a hasonló tevékenységekre, azonos célcsoportra 

vonatozó beavatkozási területeket összevontan szükséges kezelni. Az 

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

tekintetében a rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 59.166.667 Forint. 

 A felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján, illetve az Irányító Hatóság által 

kiadott sablon szerint került elkészítésre, mely vonatkozásában az elmúlt időszakban több 

belső egyeztetés került lefolytatásra. 

Feladat: „Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás tartalmi elemeiről 

tájékoztatás az elnökség részére 

„Közösségi és rendezvényterek kialakítása, felújítása” felhívás megküldése a támogató 

intézményrendszer részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 

2. Téma: A „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás  

tartalmi részleteinek megvitatása 
 

Feladatok/megállapodások: 

 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 3. számú beavatkozási területe a „SMART City – 

Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása”, a helyi felhívás tervezet a stratégia 

alapján került kidolgozásra. A felhívás tervezet előkészítéséről a működési kézikönyv 

alapján a munkaszervezet gondoskodott, külső szakértők közreműködése mellett. 

 A „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás magának a 

koncepció megteremtésére és adaptációs fejlesztésére irányul, mely esetében a 

rendelkezésre álló keretösszeg 9,5 millió Forint. 

Feladat: „SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás 

tartalmi elemeiről tájékoztatás az elnökség részére 

„SMART City – Sarkad élhető város koncepciójának kidolgozása” felhívás megküldése a 

támogató intézményrendszer részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 

3. Téma: A „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi 

részleteinek megvitatása 
 

Feladatok/megállapodások: 

 A „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 5. számú 

beavatkozási területeként jelenik meg. 

 A HACS által lefedett területen több sport és 

szabadidős tevékenységgel érintett civil szervezet 

működik, a beavatkozás terület tekintetében 

magasabb számú támogatási kérelemről lehet 

beszélni.  



 

 

 A „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás tervezet 

a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában rögzített irányelvek alapján 

került kidolgozásra.  

Feladat: „Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi elemeiről 

tájékoztatás az elnökség részére 

„Sport- és aktív szabadidős szervezetek megerősítése” felhívás megküldése a támogató 

intézményrendszer részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 

4. Téma: A „Kulturális szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi részleteinek 

megvitatása 
 

Feladatok/megállapodások: 

 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 6. számú beavatkozási területe a „Kulturális 

szervezetek megerősítése”, melynek indokoltságát a jelentős számban fellelhető, aktívan 

működő kulturális irányultságú civil szervezetek adják.  

 A munkaszervezet a felhívás tervezetet a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján 

készítette elő, külső szakértők bevonásával.   

Feladat: „Kulturális szervezetek megerősítése” felhívás tartalmi elemeiről tájékoztatás az 

elnökség részére 

„Kulturális szervezetek megerősítése” felhívás megküldése a támogató intézményrendszer 

részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 

5. Téma: A „Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívás tartalmi részleteinek megvitatása 

 

Feladatok/megállapodások: 

 A „Lakossági kompetenciafejlesztés” a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 7. számú 

beavatkozási műveleteként jelenik meg, mely a HACS területét jellemző problémákra, és 

gyengeségekre kíván reagálni. 

 A felhívás tekintetében 10 millió Forintos keretösszegről lehet beszélni, mely ESZA forrás 

terhére került tervezésre.  

 A „Lakossági kompetenciafejlesztés” helyi felhívás a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 

irányelve mentén került kidolgozásra.  

 Feladat: „Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívás tartalmi elemeiről 

tájékoztatás az elnökség részére 

„Lakossági kompetenciafejlesztés” felhívás megküldése a 

támogató intézményrendszer részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 



 

 

6. Téma: A „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás A 

lakosság lokálpatriotizmusának erősítése tartalmi részleteinek 

megvitatása 
 

Feladatok/megállapodások: 

 „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás a HACS területét jellemző 

gyengeségre reagál, mely a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 8. számú beavatkozási 

területeként jelenik meg.  

 Az ESZA alap terhére tervezett felhívás célja, hogy közösségépítő programok, 

rendezvények, események, táborozások, helyi üzemlátogatások, kiállítások szervezése által 

a helyben élők ismeretet szerezzenek a térség természeti, kulturális, gazdasági, szociális és 

történelmi értékeiről. 

 A felhívás tervezetet külső szakértők közreműködésével a munkaszervezet a Helyi 

Közösségi Fejlesztési Stratégia alapján készítette elő.  

Feladat: „A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás tartalmi elemeiről 

tájékoztatás az elnökség részére 

„A lakosság lokálpatriotizmusának erősítése” felhívás megküldése a támogató 

intézményrendszer részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. július 19. 

 

7. Téma: Egyéb bejelentések  

 

Feladatok/megállapodások: -  

 

 K. m. f. 
 

 

Készítette: 

 

       Rab Zoltán s.k. 

       MCS vezető 
 

 


