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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 30. (hétfő) 10.00 óra 

HELYSZÍN: Sarkadi Polgármesteri Hivatal 28. számú tanácskozóterme 

(Sarkad, Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 

 Dürgőné Varga Tímea  munkacsoport tag 

 Csizmadia Imre   munkacsoport tag 

 Juhász Imre    munkacsoport tag 

 Rab Zoltán    munkacsoport tag/munkaszervezet vezető 

 dr. Pintét Magdolna   munkaszervezeti tag 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 

1. Téma: A „Természetjáró közösségi ház építése” felhívás tartalmi részleteinek 

megvitatása (átvezetés, módosítás) az Irányító Hatóság véleményezése mentén 
 

Feladatok/megállapodások: 

 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia 1. számú beavatkozási műveleteként nevesített 

„Természetjáró közösségi ház építése” kulcsprojekt felhívás tervezetének szabályossági 

vizsgálatra történő megküldéséről a munkaszervezet 2018. június 22-én 

gondoskodott. Eljárásrendi szabályoknak megfelelően az Irányító 

Hatóság részére a Felhívás Előkészítő Munkacsoport által 

véglegesített, a Helyi Akció Csoport elnöke által 

jóváhagyott felhívás került ellenőrzés céljából 

megküldésre. A helyi felhívás szabályossági 

vizsgálatát az Irányító Hatóság ezt követően 

elvégezte, 30 napos határidő tartása mellett 

visszajelzéssel élt.  



 

 

 A „Természetjáró közösségi ház építése” kulcsprojekt felhívás tervezet 

Irányító Hatóság általi véleményezésére sor került. A felhívás tervezet 

tekintetében az Irányító Hatóság egyes szövegrészek, illetve módosítások 

átvezetését kérte. A szabályossági vizsgálat során főképpen formázási, betűtípus, betűszín, 

sorköz, térköz, behúzás átdolgozási, illetve kulcsprojektet érintő módosítási irányelvek 

kerültek megfogalmazásra. A felhívás egyes pontjai tekintetében az Irányító Hatóság 

pontosítást kért, mint például a többször megjelenő Helyi Akciócsoport honlap pontos 

címének megadását írta elő. Továbbá megfogalmazásra került, hogy a felhívás tervezetben 

rögzített egyes pontok, vagy alpontok a módosítás során a felhívás más pontja alatt 

kerüljenek rögzítésre. A felhívás tervezet vizsgálata kiterjedt a Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiával való összhang meglétére is, egyes pontok esetében kiegészítés megtétele vált 

szükségessé. 

 Az Irányító Hatóság által jelzett módosítások átvezetéséről a munkaszervezet 

gondoskodott, több belső egyeztetést követően. Eljárásrendi szabályok szerint a módosított 

felhívás szabályossági ellenőrzésre történő megküldéséről ismét gondoskodni szükséges. 

Feladat: Tájékoztatás „Természetjáró közösségi ház építése” felhívás tartalmi részleteinek 

megvitatásáról (átvezetés, módosítás) az Irányító Hatóság véleményezése mentén a HACS 

elnöke részére 

„Természetjáró közösségi ház építése” felhívás megküldése a támogató intézményrendszer 

részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. augusztus 9.  

 

2. Téma: Egyéb bejelentések  

 

Feladatok/megállapodások: -  

 

 K. m. f. 
 

 

Készítette: 

 

   Rab Zoltán s.k. 

   MCS vezető 
 

 


