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ZALAI TÉMAUTAK 

SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 

8761 Pacsa, Szent István tér 21. 

www.zalaitemautak.hu 

Tisztelt Üzletrész-képviselő! 

Mint az már Ön előtt is ismeretes a nonprofit gazdasági társaság formában működő LEADER Helyi Akció 

Csoportok működését az 54/2011 (VI.10.) VM rendelet új alapokra helyezte. Ennek értelmében a közösség 

megalakította a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesületet, melyet a Zala Megyei Bíróság 2011. november 

10-én kelt, Pk.60125/2011/2. számú végzésében, 2564. nyilvántartási szám alatt bejegyzett.  

A rendeletben megfogalmazott kritériumok tisztázása végett 2011. november 24-én személyes talál-

kozón vettünk részt a minisztériumban, ahol a közös jogszabály értelmezést követően rádöbbentünk a tényre, 

miszerint 2011. december 31-én a Kft-kkel szerződést bont a minisztérium, az új HACS jogcímet viszont legelő-

szőr 2012. áprilisában lehet elnyerni! Ennek tisztázására felvettem a kapcsolatot az országban hasonló mó-

don működő közösségekkel és átgondolva a lehetőségeket a mellékelt levelet fogalmaztuk meg Fazekas Sán-

dor Miniszter Úrnak! 

A Kft jelenlegi és jövőbeni helyzetét értékelendő az SZMSZ-nek megfelelően  

2011. december 16-án (péntek) 16:00 órai kezdettel Pacsán,  

a Gyermekjóléti Központ tanácstermébe (Pacsa, Csány L. u. 1.) 

R E N D K Í V Ü L I   T A G G Y Ű L É S T 

hívok össze, melyre ez úton tisztelettel meghívom Önt! 

Napirend: 

1. Tájékoztató az 54/2011. (VI.10.) VM rendelet végrehajtásáról 

2. Tájékoztató a Kft 2011. évi gazdasági helyzetéről 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy ezen a napon a Zalai Témautak Vidékfejlesztési Egyesület 17:00 

órai kezdettel, ugyan azon a helyen tartja taggyűlését, melyre Önt is tisztelettel várjuk!  

Kérem, hogy amennyiben környezetében van olyan személy, szervezet, gazdasági társaság, illetve 

önkormányzat, aki tagja kíván lenni az egyesületnek úgy a honlapon megtalálható belépési nyilatkozatot 

töltesse ki vele és kérem, hozza magával az ülésre! Az új tagnak nem kell jelen lenni az ülésen, mivel az 

Alapszabály lehetőséget ad a tag-jelölt távollétében történő felvételére.  

Az egyesület honlapja: www.zalaitemautak.hu/egyesulet.htm  

Támogató segítségét megköszönöm! 

Pacsa, 2011. december 08. 

 

Tisztelettel: 

Góra Balázs 

ügyvezető 


