Szám: V/94-19/2017.

Készült: 2 példányban

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. augusztus 23-án 08,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye:

Polgármesteri Iroda
Velem, Rákóczi u. 73.

Jelen vannak:

Szél Józsefné polgármester
Szabó Zoltán alpolgármester
Rába Ákos képviselő
Kalauz Balázs képviselő
Kern István képviselő

(5 fő)

Tanácskozási joggal megjelentek:
Dr. Zalán Gábor jegyző
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető h.
(3 fő)
Meghívott: 0 fő
Lakossági érdeklődő: 0 fő
I.
NAPIREND ELŐTT
Szél Józsefné polgármester köszönti Dr. Zalán Gábor jegyző urat, a hivatal dolgozóit és a képviselőtestületi tagokat.
Megállapítja, hogy az ülésen az 5 fő képviselő közül 5 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitja.
Szél Józsefné polgármester
Kérdezi a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele.
A Képviselő-testület határozathozatal nélkül 5 igen szavazattal elfogadja a meghívóban szereplő
napirendi pontokat.
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NAPIRENDI PONTOK:
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető h.
2. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
4. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető h.
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
6. Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
7. Egyebek

II.
Napirendek tárgyalása:
1. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető h.
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Az előterjesztést minden képviselő megkapta, átadja a szót Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és
gazdálkodási osztályvezető helyettesnek.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Tisztelt Polgármester Asszony, tisztelt Képviselő-testület!
Az előterjesztésben kitértem mindennemű olyan módosításra, ami az I. félév változását érinti. Az I.
félévben mind a központi támogatásokból, projektekből jövő pénzből, illetve az I. félévben meghozott
döntések átvezetése történt meg ebben a rendeletben. Ez a rendelet-módosítás megegyezik a Kincstárba
beküldött féléves beszámolóban lévő módosított tételekkel, úgyhogy ennek a rendelet-módosításnak a
testület elé terjesztésének törvényi kötelezettsége is van. Évente 3 alkalommal készít ilyet az
Önkormányzat: félévkor, háromnegyed évkor és év végén, ez a féléves rendelet-módosításunk. Ha
kérdésetek van, szívesen állok a rendelkezésetekre.
Köszönöm szépen.
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Szél Józsefné polgármester
Edina szeptember végén lehet a költségvetési rendeletet módosítani majd? Akkor addig gondolkodjatok és
tegyétek meg a javaslataitokat.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Igen. A két rendelet módosítási idő közben lehet tartalék terhére feladat átcsoportosítást kérni és az a
következő módosításban beépítésre kerül.
Kalauz Balázs képviselő
A temető, ravatal felújítására nem adtunk fel pénzt? Mert a temető felújításánál 0 van. Temető, ravatal
felújítása 0. Vagy az pályázat volt?
Szél Józsefné polgármester
Igen, az pályázat volt.
Kalauz Balázs képviselő
A vasi közmű kompenzáció keretén vízmű díj hogyan alakul?
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
A Vasivízben tulajdon része van az Önkormányzatnak, üzemeltetésre átadtuk és bármelyik rendszeren,
akár Táplánszentkereszten, akár Szombathelyen készítenek valamit a rendszeren, tulajdon hányadban
kiszámlázzák nekünk és használati díjat pedig nekünk van jogunk kiszámlázni.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2017.(VIII.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /
2. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Ez az a pályázat, ami most jelent meg, 1 millió forintra lehet pályázni, szeptember 7-ig. Átadja a szót a
pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettesnek.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Szeptember 7-e a benyújtási határidő. A pályázati kiírás itt van nálam, az van benne, hogy olyanra lehet
beadni pályázatot, ami hasonló tartalommal nem került más projektbe benyújtásra. Ennek az épületnek a
tulajdonrész megvásárlása volt bent az adósságkonszolidációba és akkoriban kimaradt a nyílászáró cseréje
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és azért javasoltam, hogy most nyújtsuk be, hogy a mi tulajdonunk lett, mert akkor ebből a pénzből esetleg
folytatni lehetne ott a nyílászárók cseréjét.
Szél Józsefné polgármester
Azon gondolkodjatok el, hogyha kompletten vagy majdnem teljesen fel tudnánk újítani az alsó részt, akkor
kipótoljuk-e a pályázati pénzt?
Rába Ákos képviselő
Ha túllépjük az 1 millió forintot, akkor pótoljuk ki.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Több lehet, 1 millió forint a maximum, ami támogatás lehet, ez 100 %-os.
Szél Józsefné polgármester
Jó, a kipótlás rendben van. Majd meglátjuk, hogy mennyibe kerül, akkor majd arról döntünk. Meg kell
nézetni a fűtést, hogy az mennyire sürgős, mert ha most elő van írva a megújuló energia, akkor nem
tudom, hogy hogyan lesz elég, illetve a szakembernek kell megmondani, hogyha hozzányúlunk, akkor
mihez nyúljunk először.
Kalauz Balázs képviselő
A semmitől a húszmillióig rá lehet költeni a megújuló energiára, de akár ötvenig is el lehet menni. Ez attól
függ, hogy mekkora falakat akarunk venni, de az előbbi felvetéshez csak annyi, hogy a nyílászárók cseréje
rendben van, jó, támogatom, helyeslem, csak először mondjuk meg, hogy milyen belső funkciója lesz és
hol mi lesz. Tehát lehet, hogy az egyik ablakot be kell falazni, a másikat nem kell.
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Ha homlokzati változás van, az építési engedély köteles. Itt pedig ebben a projektben, akkor nyilatkozat
kell. Konszolidációról meg úgy vásároltuk meg, hogy könyvtárként fogjuk használni. Köszönöm.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.

74/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló
2016.évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű
fejlesztéseinek támogatására pályázatot nyújt be az alábbi alcélra:
1./ Alcél:
d.) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén
megvásárlására, amely da) igazgatási tevékenység feladatellátást szolgál 1.000.000 Ft összegben.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Hivatali felelős: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető-helyettes
Határidő: 2017. szeptember 07.

3. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázat
benyújtása
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vez. h.
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
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Hozzászólások:
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Idén is van rá lehetőség, tavaly is sikeresen pályáztunk és beléptem ebbe a programba kitöltöttem az
alapadatokat és rögtön beadta, hogy 40 m3 métert igényelhetünk, azért ennyit terjesztettem be. 1000 forint
+áfa önerő kell hozzá. 2 m3 lehet igénylőnként kiadni, ott lehet maximum 5 m3-t ahol 2 jogcímen is kap
valaki támogatást. Tavaly is így volt. Tavaly 24 m3 volt, most 40 m3-re kaptunk támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
75/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a belügyminiszter által meghirdetett a
Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016.évi XC. törvény 3. melléklet 1.9.
pontja szerinti A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
támogatása jogcím szerint a 40 m3 erdei keménylombos tűzifára 40.000.- Ft + ÁFA önerő
vállalással benyújtja pályázatát.
2. Velem községi Önkormányzat a pályázati kiírás 6. pontjában foglaltak szerint vállalja, hogy az
önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős:
Határidő:

Szél Józsefné polgármester
azonnal

4. Beszámoló a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási oszt. vezető
h.
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Az előbbiekben elfogadott rendelet-módosítás számai kerültek a féléves beszámolónál beépítésre és ahhoz
képest mutatjuk ki, hogy mennyi pénzügyi költés történt, illetve mennyi bevétel folyt be az
Önkormányzatnak az I. félévben. Ezt az előterjesztésben részletesen indokoltam is, hogy időarányosak a
teljesítések, illetve a bevételek. A csapadékvíz elvezetési projekt pályázati pénz 50 millió végül megérkezett
a számlánkra. Ennek a II. félévben lesz majd a beruházási teljesítése és a gesztenyenapok, az is októberben
van, tehát itt még bevétel elmaradás és ebből kifolyólag kiadás elmaradás is van. Ha itt is bármi olyan tételt
láttok, vagy kérdésetek van, szívesen válaszolok.
További kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
76/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolóját elfogadja.
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Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozás
Előadó a polgármester nevében: Németh Melinda kirendeltség-vezető
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat a települési és megyei
önkormányzatok pályázati támogatása a felsőoktatásban tanuló, helyi lakosú fiatalok részére, melynek célja,
hogy az esélyegyenlőség érdekében a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók tanulmányainak
végzését támogassa. Velem községi Önkormányzat eddig minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz. Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselőtestületet a határozati javaslat elfogadására.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
77/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: folyamatosan

6. Velemi Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Szél Józsefné polgármester
Nem tudom, hogy tudjátok-e, de ha nap, mint nap benéztek ide, akkor majd észlelni fogjátok, hogy már
június óta azon dolgozunk, hogy minél előbb betöltsük a kiadó árusító helyeket a gesztenyenapokra sok
munka van vele, most ezt összegzem így. Nem mértem meg én sem, hogy egy hely kiadása mennyi ideig
tart, de némelyikkel talán több órás munka is van. Az idén korábban kezdtük és már folyt is be egy
bizonyos összeg, egyeztetjük folyamatosan, hogy ki fizetett. Több, mint 2 millió forint már bejött és
felszólítjuk, aki nem fizeti be, és ki tudjuk adni másnak a helyet. Inkább az jellemző, hogy várják, hogy
befizethessék, hogy biztos legyen a helye. Jelentkezés sok van, bőven van még, amit ki kell jelölnöm. Én
azt javaslom, hogy ezt fogadjuk el, de mondjátok meg a véleményeteket.
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal meghozta a következő határozatot.
78/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Együttműködési megállapodást köt a Kőszegi Közös
Önkormányzati Hivatal Velemi Kirendeltségével a 2017.október 07-08-án megrendezésre kerülő Velemi
Gesztenyenapok rendezvénnyel kapcsolatos önálló feladatban való közreműködésre. A feladat
ellentételezésére 850.000.- Ft-ot biztosít a 2017.évi költségvetése terhére.
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal
7. Egyebek
Előterjesztő: Szél Józsefné polgármester

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
/Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./
Hozzászólások:
Németh Melinda kirendeltség-vezető
Kőszeg város önkormányzata szeptember 1. napjától fenntartásába vette az óvodákat és emiatt a
szervezési és működési szabályzatok 4. mellékletének 1. és 2. pontját hatályon kívül szükséges helyeznünk,
mivel már nem a Kőszeg és Térsége Társulása látja el ezeket a feladatokat, ezért szeretném megkérni a
tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezt az SzMSz módosítást megszavazni szíveskedjenek.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal megalkotta.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
/ A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. /

Szél Józsefné polgármester
Tájékoztatásul az óvodához én annyit fűzök hozzá, hogy 22 gyerek lesz. Most szeptemberben 20, utána 22
év végén, úgyhogy sok gyerek van.

Velem 919. hrsz-ú ingatlan vételi szándék

Szél Józsefné polgármester
Ingatlan vételi szándék 919 hrsz. Jókai utca, amely önkormányzati tulajdonban van. Az ügyfél saját
véleménye szerint kedvező ajánlatot tesz, de ha adó- és értékbizonyítványt állítanánk ki az is duplája, vagy
több lenne. Mivel alig rendelkezik az önkormányzat ingatlannal, így én nem támogatom az eladást.
Kérdezem egyetért a testület azzal, hogy ezt a kérelmet utasítsuk el.

7

Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető helyettes
Építési teleknek minősül + áfával kell számolni.
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megvitatta és 5 igen szavazattal a
következő döntést hozta:

79/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem 919 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű
4643 m2 alapterületű az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlant értékesíteni nem kívánja, így Horváth
Norbert (2051 Biatorbágy, Pf.190) kérelmét elutasítja.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: azonnal

Rába Ákos képviselő
Szeretném felhívni a testület figyelmét valamire, és szeretném, hogyha a most elhangzott szavak szó
szerint megjelennének a jegyzőkönyvben. Mindenki tudja, hogy a falunak van egy Kft.-je, azt is mindenki
tudja, hogy 2016. június 9-i ülésen a testület bár nem egyhangúan, de úgy határozott, hogy Biró László urat
megbízási jogviszonyba határozatlan időre megbízza a Kft. vezetésével. Ez a Kft. ahogy működik, sok
mindent nem tud csinálni és eljutottunk januári 9-ig ahol a kuratórium úgy döntött, hogy lemond a
tisztségéről. Ez a polgármester asszony bejelentette január 27-én, majd április 12-én meg lettek választva az
új kuratóriumi tagok. Az előző ülésen megkérdeztem polgármester asszonyt, hogy megalakult-e már az új
kuratóriumi, azt a választ kaptam, hogy nem. A testületi tagok biztos tudják, hogy minden Kft.-nek egy
mérleget kell benyújtania az előző évről következő év május végéig. Ezt a Kft. benyújtotta, ez egy
nyilvános adat, ügyfélkapu hozzáféréssel bárki le tudja tölteni az e-beszámoló oldalról, én ezt le is
töltöttem és nagyon szívesen körbeadom. Nagyon nagy érdekesség nincs benne, az hogy taggyűlési
jegyzőkönyvnek hívják és fel vannak sorolva a volt kuratóriumi tagok, ez nem újdonság, bár nem vagyunk
tagok, hisz az Önkormányzat a tag. Sokkal érdekesebb annál, hogy hivatkozik egy május 30-i taggyűlésre,
ahol a régi kuratóriumi tagok nem vettek részt. Tehát a kuratóriumnak a mindenkori mérleget el kell
fogadnia, csak így kerülhet be a cégbíróságra. Az, ami a tavalyi beszámolóba bekerült, egyébként helyesen,
mert még mi feleltünk érte, mint régi kuratóriumi tagok a 2016-os évért, de egy olyan ülés jegyzőkönyve
került be, amin nem vettek részt ezek a kuratóriumi tagok. Ezt egyeztettük a régi kuratóriumi tagokkal, úgy
döntöttünk, hogy utána járunk és természetesen elmentünk a cégbírósághoz, a cégbíróságon
tájékozódtunk illetve tájékoztattuk a cégbíróságot, hogy ilyen történt, továbbá arról is, hogy az új
kuratórium még nem alakult meg. Ott a bíró úrral sajnos nem sikerült beszélni, mármint a cégbíróság
elnökével, mert szabadságát tölti péntekig, de időpontunk van már hozzá, ugyanis ez törvénytelen, ez a
Kft. törvénytelenül működik.

Szél Józsefné polgármester
Ezt előbb is mondhattad volna, nem először a cégbírósághoz kell menni, hogy ez a probléma fennáll.
Rába Ákos képviselő
Azért alapítottuk a Kft.-t, hogy üzemeltessük, és nagyon jól tudja mindenki, mert tavalyi évben is
megtörtént a beszámoló, megtörtént a kuratórium, a határozatát ismertette a testülettel, a testület az
tudomásul is vette, hogy nem elfogadni kell, hanem tudomásul venni, mert nagyon jól tudjuk, hogy mi
ennek a menete. Valahogy ebben az évben ezt elfelejtette a testület és nem is hajlandó vele foglalkozni,
mert gondolom a legutolsó ülés óta sem alakult meg a kuratórium.
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Szél Józsefné polgármester
A mérleget az új kuratóriumi tagoknak kiosztottam.

Rába Ákos képviselő
2016. évi mérleget a cégbíróság tájékoztatása alapján is és mi is így gondoljuk, hogy még a régi tagoknak
kellett volna elfogadni, mert abban az évben még mi feleltünk érte, január 9-ig. Itt az az aggályos, hogy be
lett adva egy olyan taggyűlési jegyzőkönyv, amit állítólag mi aláírtunk, de nem is vettünk részt az ülésen.
Erre szeretném felhívni a figyelmét a testületnek. A testületnek tennivalója nincsen, aztán ez a mi dolgunk
lesz eldönteni, hogy polgári peres úton kívánunk-e valamit lépni a Kft. ügyvezetője ellen, hogy visszaélt-e a
nevünkkel, avagy sem, de ezt majd eldöntjük.

Szél Józsefné polgármester
Ezt ki kell vizsgálni.

Rába Ákos képviselő
Április 12. a változás időpontja, amikor az új tagok megszavazásra kerültek, az ő nevük Június 14-én került
be a cégbíróságra. Tehát ezzel kapcsolatban semmi teendője nincsen a testületnek, tájékoztatni szerettem
volna a testületet, hogy törvénytelenül működik az Önkormányzat Kft.-je.

-

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Multicar típusú gépjárművel kapcsolatos
döntések meghozatala

Rába Ákos képviselő
Használatra a Multicart nem lehetne a falugondnok kezelésébe adni egy szerződéssel?
A képviselő-testület megvitatta a kérdést.

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen 1 nem szavazattal megvitatta a határozati
javaslatot és a következő döntést hozta:
80/2017.(VIII.23.) Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata:
Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete Velem Vid Kft. használatában lévő Multicar típusú
gépkocsi üzembentartói megállapodását felmondja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására.
Felelős: Szél Józsefné polgármester
Határidő: 2017.november 30.
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