
1 

Előterjesztés  

a Zalai Témautak Kft 2012. május 15-ei Taggyűlésének  

1. napirendi pontjához  
 
 

A LEADER Helyi Akciócsoportok működéséről szóló 54/2011. (VI.10.) VM rendelet alapján 

a nonprofit gazdasági társasági formában működő helyi akciócsoportok címe 2012. április 30-

ig visszavonásra kerül. 

A cím nélküli nonprofit társaságok az új HACS bevont szervezeteként működhetnek tovább, 

amennyiben megfelelnek a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltét-

eleiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet 3. § (12) bekezdésében előírtaknak:  

„Bevont szervezet kizárólag olyan jogi személyiségű szervezet lehet, amelynek a (4) bekezdés 

szerinti szerződés aláírásának és hatályba lépésének időpontjában nincs köztartozása, sem az 

MVH-val szembeni tartozása, továbbá a szerződés hatályba lépéséig – amennyiben az Új Ma-

gyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyúj-

tandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet alapján előleget vett igénybe 

– az előleggel maradéktalanul elszámolt.” 

A nonprofit társaságot beszerzett tárgyi eszközei vonatkozásban a 30/2012. VM rendelet 6. § 

(5) bekezdése alapján üzemeltetési kötelezettség terheli, amelynek csak a létrejövő új HACS 

útján tud eleget tenni. Ennek érdekében a nonprofit társaság az eszközeit ingyenes használatba 

adja az új HACS-nak a 30/2012. VM rendelet 12. § (2) bekezdése értelmében. („Amennyiben 

a címvisszavonással érintett LEADER HACS az üzemeltetési kötelezettséggel érintett eszközeit 

ingyenesen használatba adja a korábbi illetékességi területén létrejövő új LEADER HACS-

nak, akkor az (1) bekezdésben szereplő szankció alól mentesül.”)  

Az ingyenes használatba adásnál meg kell vizsgálni az esetleges ÁFA-kötelezettséget is! 

Amennyiben ennek nem tesz eleget a 30/2012. VM rendelet 12. § (1) bekezdése értelmében 

visszakövetelésre kerül a beszerzett tárgyi eszköz bruttó értékének jogszabályban meghatáro-

zott százaléka. Jelen esetben 40%! 

Az eszközök ingyenes használatba adásáról a nonprofit társaságnak a beszámolói felületen 

nyilatkoznia kell 2012. május 11-ig. 
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Amennyiben a HACS bevont szervezetet vesz igénybe, a munkaszervezetet akkor is fenn kell 

tartania legalább egy fő munkaszervezet vezetővel. 

 

A nonprofit társaság birtokában levő iratok, dokumentumok átadásának rendezése is 

szükséges, mivel címbirtokossága április 30-val megszűnik és a HVS területén új, immár 

egyesületi formában működő HACS kerül elismerésre. A címvisszavonással érintett HACS-

ok esetében az általuk kezelt pályázatokat - a lezárt és a folyamatban lévő ügyek iratait 

egyaránt - mind IIER-ben, mind papír alapon át kell adni (átadás-átvételi jegyzőkönyvvel) az 

illetékes regionális kirendeltségnek legkésőbb 2012. május 4-ig.  

 

Az 54/2011. VM rendelet 4/A. § (3) bekezdése értelmében „Új HACS szerveződése esetén a 

LEADER HACS cím odaítélésének feltétele, hogy az új HACS a területen érvényes HVS 

megvalósulása érdekében rendelkezzen a delegálási szerződés szerinti feladatok 

munkaszervezet vagy bevont szervezet útján történő ellátásáról.” 

A LEADER HACS cím adományázásának feltétele 2012. április 1-jét követően szerveződő új 

HACS-ok esetében, hogy az új HACS nyilatkozzon arról, hogy önállóan kívánja-e ellátni a 

delegált feladatokat, vagy bevont szervezettel.  

A nyilatkozatot újból megtettük, hogy az egyesület önállóan, bevont szervezet nélkül, saját 

munkaszervezettel kívánja végrehajtani!  

Amennyiben a nyilatkozatok rendelkezésre állnak, a nyilatkozat tartalmától függően 2012 

májusában az MVH az új HACS munkaszervezeténél, megvizsgálja helyszíni ellenőrzés 

keretében, hogy megfelel-e a 30/2012. VM rendelet 8. mellékletében szereplő delegálási 

követelményjegyzékben foglaltaknak.  

Amennyiben az új HACS megfelel az 54/2011. VM rendelet, valamint a nonprofit formában 

működő LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező gazdasági társaságok illetékességi 

területén történő új Helyi Akciócsoport szervezéséről szóló 5/2012. (II./10.) Irányító Hatósági 

közlemény előírásainak, úgy 2012. május 1-jétől LEADER HACS-ként elismerésre kerül. 

A Zalai Témautak Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a rendeletben foglaltak szerint az 

MVH irányában előleg visszafizetési kötelezettsége 9.925.774,- Ft. 

Ebből az összegből a munkaszervezet 2012. évi január-március havi működési költségének 

kifizetési kérelméből 3.000.000,- Ft, illetve az április havi működési költség kifizetési 

kérelméből további 1.000.000,- Ft levonásra került, illetve kerül levonásra.  

Ennek értelmében a fennmaradó összeg 5.925.774,- Ft. 
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Határozati javaslat 

alternatívák 

 

1. A Kft üzletrészei befizetik tagi kölcsön jogcím alapján a fennálló tartozást, a törzstőke 

arányában, legkésőbb 2012. május 20-áig. 

2. A HACS működési területén lévő önkormányzatok (31) lakosság szám arányában 

befizetik a fennálló hiányt, legkésőbb 2012. május 20-áig. 

3. A Társaság jelenlegi pénzügyi helyzete és kötelezettségei ismeretében a Társasági 

szerződés „VII. A Társaság és a tagok közötti jogviszony” 6. bekezdése alapján az 

üzletrészek (előzetes döntésük alapján) jelképes 1.000,- Ft/üzletrész áron vételi ajánlat 

alapján az elővásárlási jogával élni kívánó üzletrésznek/üzletrészeknek, vagy tagnak/ 

tagoknak és kívülálló személynek/személyeknek, adásvétel útján értékesítik 

üzletrészüket. 

4. A Társaság jelenlegi pénzügyi helyzete és kötelezettségei ismeretében a Társasági 

szerződés „VII. A Társaság és a tagok közötti jogviszony” 6. bekezdése alapján az 

üzletrészek (előzetes döntésük alapján) jelképes 1.000,- Ft/üzletrész áron vételi ajánlat 

alapján kívülálló személynek/személyeknek, adásvétel útján értékesítik üzletrészüket. 

 

Amennyiben sem 1., sem a 2. határozati javaslat nem kap többséget, ellenben a tagok 

üzletrészüket értékesítik, úgy a maradó tagnak kell az előterjesztésben írt hiányt a társaság 

rendelkezésére bocsájtani. 

 

5. Amennyiben egyik határozati javaslat sem kap többséget, úgy dönteni kell a társaság 

további működéséről, esetleg végelszámolásáról! 


