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EMLÉKEZTETŐ 
FEMCS Ülés 

 

 

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. szeptember 20. (csütörtök) 10.00 óra 

HELYSZÍN: Sarkadi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozóterme (Sarkad, 

Kossuth u. 27.) 
 

Résztvevők: 

 Csizmadia Imre   munkacsoport tag 

 Dürgőné Varga Tímea  munkacsoport tag 

 Juhász Imre    munkacsoport tag 

 Rab Zoltán    munkacsoport tag/munkaszervezet vezető 

 dr. Pintét Magdolna   munkaszervezeti tag 

 Kölüs Ágnes    munkaszervezeti tag 

 

1. Téma: Valamennyi beavatkozási terület vonatkozásában – a „Természetjáró közösségi ház 

építése” beavatkozási terület kivételével – a felhívás tartalmi részleteinek megvitatása 

Feladatok/megállapodások: 

 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia szóban forgó beavatkozási műveletei tekintetében a 

Felhívás Előkészítő Munkacsoport korábban, a 2018. július 19-ei ülésén 

megvitatta a helyi felhívások tartalmi részleteit, továbbá a Helyi 

Akció Csoport Elnöksége a 2018. július 19-ei ülése keretében 

döntött a felhívások jóváhagyásáról. A csökkentett 

támogatás okán átdolgozott, a Helyi Akció Csoport által 

2018. február 20-án elfogadott Helyi Közösségi 

Fejlesztési Stratégiát az Irányító Hatóság az I. 

mérföldkő vonatkozásában megvizsgálta. Az 

Irányító Hatóság a stratégia kapcsán három 



 

 

pontban észrevételt fogalmazott meg, melynek átdolgozásáról a 

munkaszervezet gondoskodott. Az Irányító Hatóság által megtett észrevételek 

egyike arra vonatkozott, hogy az azonos célt szolgáló, illetve az azonos 

célcsoportra vonatozó beavatkozási területeket összevontan, egy beavatkozási műveletként 

szükséges kezelni, mely több helyi felhívást érintett. A Felhívás Előkészítő Munkacsoport által 

2018. július 19-én megvitatott felhívástervezetek az átdolgozott Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia alapján kerültek elkészítésre, azonban a Helyi Akció Csoport által nem került 

elfogadásra az átdogozott stratégia. Az Irányító Hatóság által megfogalmazott javaslatok 

alapján átdolgozott, a hatóság által időközben jóváhagyott Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégiát a Helyi Akció Csoport időközben elfogadta. 

 A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia beavatkozási műveletei tekintetében a Felhívás 

Előkészítő Munkacsoportnak az előbbiekben ismertetett tények tükrében ismét meg kell vitatni 

a felhívástervezeteket, melyet követően gondoskodni szükséges a felhívástervezetek Irányító 

Hatósághoz történő benyújtásáról szabályossági vizsgálat céljából. 

Feladat: Valamennyi beavatkozási terület vonatkozásában – a „Természetjáró közösségi ház 

építése” beavatkozási terület kivételével – a felhívások tartalmi részleteiről tájékoztatás a 

HACS elnöke részére 

Valamennyi beavatkozási terület vonatkozásában – a „Természetjáró közösségi ház építése” 

beavatkozási terület kivételével – felhívások megküldése a támogató intézményrendszer 

részére 

Felelős: Rab Zoltán MCS vezető 

Határidő: 2018. október 5. 

 

2. Téma: Egyéb bejelentések  

Feladatok/megállapodások: -  

 

 K. m. f. 
 

 

Készítette: 

 

      Rab Zoltán s.k. 

      MCS vezető 
 

 


