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ELŐTERJESZTÉS 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2019. február 15-i testületi ülésének  

6. napirendi pontjához 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Velem község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2015. április 14. napjával 

korlátolt felelősségű társaságot alapított Velem 

Vid Kft. néven. Az ügyvezetői tisztségre a 

testület Bíró Lászlót bízta meg. Bíró László 

2016. július 1. naptól díjazás nélkül látta el ezt 

a tisztségét. 

Velem községi Önkormányzathoz 2019. 

január 25. napján érkezett megkeresésében  az 

ügyvezető kérte, hogy 2019. február 15-i 

hatállyal a képviselő-testület mentse fel a 

tisztsége alól. 

Bíró László lemondására való tekintettel 

szükségessé vált, hogy a Velem Vid Korlátolt 

Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségére új 

természetes személy kerüljön megválasztásra. 

A társaság személyi változása kapcsán az 

Alapító Okirat módosítását el kell végezni.  

Javaslom az ügyvezetői igazgatót tisztségre 

Pálffy György velemi lakost, akivel előzetesen 

egyeztettem, hogy elvállalná-e ezt a tisztséget. 

Szeretném, ha a Kossuth u. 8. szám alatt 

található ingatlant a Velem Vid Kft. 

szálláshelyként üzemeltetné és az ügyvezető a 

szálláshely szolgáltatással kapcsolatos 

feladatokat ellátná. Velem községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Kft. 

ügyvezetőjének bérét, mint a társaság alapítója 

állapítja meg. Havi illetményére 50.000,-Ft 

/nettó/hó összeget javasolnék. 

Az átadás-átvétellel kapcsolatos 

dokumentumok előkészítésére, az alapító 

okirat módosításának Cégbírósághoz történő 

benyújtására, a munkáltatói iratok 

előkészítésére kérem, hogy Bakkné dr. Gaál 

Éva Ügyvéd Asszonyt bízza meg a testület. 

 

 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

ügyvezető igazgató személyéről és díjazásáról 

dönteni szíveskedjenek. 

 

 

Velem, 2019. február 13. 

 

   Szél Józsefné sk. 

      polgármester 
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I. HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

1. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem Vid Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezető tisztségére 2019. február 16. napjától határozatlan időre………………(név, anyja neve, 

lakcím) választja meg. 

2. A megválasztott ügyvezető 2019. február 16. napjától a feladatát a Munka Törvénykönyve hatálya 

alá tartozó munkaviszonyban látja el.  

2. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szél Józsefné polgármestert, hogy 

Bakkné dr. Gaál Éva ügyvéd bevonásával intézkedjen az alapító okirat módosításának Cégbírósághoz 

történő benyújtásáról, valamint az átadás-átvétellel kapcsolatos dokumentumok előkészítéséről. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyvezető személyére vonatkozó 

munkaügyi iratok aláírására és az egyéb szükséges intézkedések megtételére.  

 

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

II. HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Velem-Vid Kft. ügyvezetőjének bérét, mint a 

társaság alapítója állapítja meg.  

…………………….. havi illetményét a képviselő-testület nettó …………,- forintban, azaz ………… 

forintban állapítja meg. 

Az ügyvezető illetményének és járulékainak kifizetése a Velem Vid Kft-t terheli.  

A képviselő-testület felhatalmazz a polgármestert az okiratok aláírására. 

 

Felelős: Szél Józsefné polgármester 

Határidő: azonnal 

 


